
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

НАКАЗ 

 

17 грудня 2015 року   м. Полтава     № 325-Н 

 

Про склад приймальної комісії 

університету 

 

Відповідно до Положення про приймальну комісію Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

розробленого згідно з Примірним положенням про приймальну комісію 

вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністра освіти і 

науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, затвердженого 15 грудня 2015 

року та і з метою організації та проведення прийому до університету в 2016 

році, 

НАКАЗУЮ: 

Створити приймальну комісію у складі: 

Нестуля Олексій 

Олексійович 

– голова приймальної комісії, ректор 

Рогоза Микола Єгорович – заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор 

Дмитриченко Олена 

Анатоліївна  

 

 

 

 

 

 

Бойко Ганна 

Степанівна 

 

 

 

 

 

 

Зажирко Микола 

Петрович 

– голова відбіркової комісії відокремленого 

структурного підрозділу Миколаївського коледжу 

бізнесу і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», директор Миколаївського коледжу 

бізнесу і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»  

– голова відбіркової комісії Філії «Білгород-

Дністровський економіко-правовий коледж» 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

директор Філії «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

– директор Філії «Черкаський економіко-правовий 

коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

голова відбіркової комісії Філії «Черкаський 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального 



закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Куцевол Ольга  

Сергіївна 

– відповідальний секретар приймальної комісії, 

старший викладач кафедри вищої математики та 

фізики 

Миронов Денис 

Анатолійович  

– заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії з набору на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра з відривом від 

виробництва на базі повної середньої освіти, 

старший викладач кафедри загально-інженерних 

дисциплін 

Кульчій Олег 

Олександрович 

– заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії з набору студентів за заочною формою 

навчання, доцент кафедри правознавства 

Лавренюк Руслан 

Миколайович 

– заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, відповідальний за внесення даних до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти та 

відповідальний за прийняття і розгляд електронних 

заяв, асистент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності в економічних системах 

Карпенко Юрій 

Вікторович  

– заступник відповідального секретаря з набору на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра, доцент кафедри туристичного 

та готельного бізнесу 

Дзекун Юрій 

Олексійович 

 

Дзеверіна Каріна 

Сергіївна 

 

Колісник Тетяна 

Олегівна 

– заступник відповідального секретаря з набору 

іноземних студентів, декан по роботі з іноземними 

студентами 

– заступник відповідального секретаря з набору до 

аспірантури, завідувач відділом аспірантури і 

докторантури 

– заступник відповідального секретаря з набору до 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації 

та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», в.о. директора МІПК 

Рибалка Світлана 

Геннадіївна 

 

 

Крутько Галина 

Веніамінівна 

 

 

 

Єлєнік Тетяна 

– відповідальний секретар відбіркової комісії 

Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», методист. 

– відповідальний секретар відбіркової комісії Філії 

«Білгород-Дністровський економіко-правовий 

коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

завідувач комерційно-технологічного відділення. 

– відповідальний секретар відбіркової комісії Філії 



Олександрівна   «Черкаський економіко-правовий коледж» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», викладач ІІ 

категорії циклової комісії товарознавчих та 

комерційних дисциплін. 

Члени комісії: 

 

Герман Наталія 

Володимирівна  

– директор науково-навчального центру 

 

Педченко Наталія 

Сергіївна 

– директор інституту економіки, управління 

та інформаційних технологій 

Тягунова Наталія 

Михайлівна 

– декан факультету товарознавства, торгівлі 

та маркетингу 

Страшко Людмила 

Михайлівна 

– декан факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу 

Іванов Юрій Васильович – директор інституту заочно-дистанційного 

навчання 

Діденко Лариса 

Миколаївна 

– голова профспілкового комітету, начальник 

редакційно-видавничого відділу 

Онопрієнко Олександр – голова Ради студентів, аспірантів і докторантів 

ПУЕТ 

 
 

 

Ректор   О.О. Нестуля 

 

Директор науково-навчального центру     Н.В. Герман 

 

Наказ готувала: 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії   О.С. Куцевол 


