
Протокол № 46 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 17 жовтня  2016 р.  
 

Присутні:  
Нестуля О.О. – голова комісії, ректор.  

Члени комісії:  
Рогоза М.Є.- заступник голови приймальної комісії, перший проректор; 

Герман Н.В.- директор науково-навчального центру; 

 Педченко Н.С.- директор інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій;  

Тягунова Н.М.- декан факультету товарознавства, торгівлі та 

маркетингу; 

Іванов Ю.В.- директор інституту заочно-дистанційного навчання; 

Куцевол О.С.- відповідальний секретар приймальної комісії, старший 

викладач кафедри вищої математики та фізики; 

Карпенко Ю.В.- заступник відповідального секретаря з набору на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, доцент 

кафедри туристичного та готельного бізнесу; 

Кульчій О.О.- заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії з набору студентів за заочною формою навчання, доцент кафедри 

правознавства; 

Лавренюк Р.М.- 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; 

 Миронов Д.А.- 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;  

Дзекун Ю.О.- заступник відповідального секретаря з набору іноземних 

студентів, декан по роботі з іноземними студентами; 

Діденко Л.М.- голова профспілкового комітету, начальник редакційно-

видавничого відділу; 

Онопрієнко О.О.- голова Ради студентів, аспірантів і докторантів 

ПУЕТ. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про допуск іноземних громадян до вступного випробування у формі 

співбесіди за ступенем бакалавра денної форми навчання. 

2. Про призначення та затвердження дати проведення вступного 

випробування у формі співбесіди для іноземних громадян денної форми 

навчання. 



3. Про допуск до складання вступних екзаменів та вступного 

випробування у формі співбесіди за ступенем доктора філософії денної та 

заочної форм навчання. 

 

Слухали: 
 

1. З першого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який подав до розгляду заяву  

іноземного громадянина Гусейнов Ніджат Рафік огли, який виявив бажання 

вступити на денну форму навчання за ступенем бакалавра, для якого 

відповідно до п. 16.13 Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» обов’язковим є 

вступне випробування у формі співбесіди. На підставі поданих документів 

іноземним громадянином допустити Гусейнов Ніджат Рафік огли до 

вступного випробування. 

2. З другого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив про необхідність 

призначення дати для проведення вступного випробування у формі 

співбесіди з іноземним громадянином за ступенем бакалавра за 

спеціалізацією «Фінанси і кредит»  на 18 жовтня  2016 року о 12
40 

год, 

ауд. 509. 

3. З третього питання слухали заступника відповідального секретаря з 

набору до аспірантури ПУЕТ Дзеверіну К.С., яка подала до розгляду заяви 

Лалієва Артура Сослановича, Сиротюка Андрія Федоровича, Леонової Марії 

Володимирівни, які виявили бажання вступити на денну форму навчання за 

ступенем доктора філософії, а також Собчак Ганни Михайлівни, Петрова 

Сергія Станіславовича, Бойко Ганни Степанівни, Кімуржий Марії Іванівни, 

Кравченка Сергія Олексійовича, які виявили бажання вступити на заочну 

форму навчання за ступенем доктора філософії, для якого відповідно до п. 

6.1 Правил прийому   до аспірантури Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (додаток 12) 

обов’язковим є складання вступних екзаменів зі спеціальності та іноземної 

мови (англійської), а також вступного випробування у формі співбесіди. 

 На підставі поданих документів допустити Лалієва Артура 

Сослановича, Сиротюка Андрія Федоровича, Леонову Марію 

Володимирівну, Собчак Ганну Михайлівну, Петрова Сергія Станіславовича, 

Бойко Ганну Степанівну, Кімуржий Марію Іванівну, Кравченка Сергія 

Олексійовича до складання екзаменів та вступного випробування. 

 

Ухвалили: 

  

1. Допустити до вступного випробування у формі співбесіди для 

зарахування за ступенем бакалавра денної форми навчання: 
 

За спеціалізацією  «Фінанси і кредит»   

1. Гусейнов Ніджат Рафік огли 



 

2. Призначити вступні випробування у формі співбесіди з іноземним 

громадянином за ступенем бакалавра за спеціалізацією «Фінанси і кредит»  

на 18 жовтня  2016 року о 12
40

 год, ауд. 509. 

3. Допусти до вступних екзаменів та вступного випробування у формі 

співбесіди для зарахування за ступенем доктора філософії денної та заочної 

форми навчання: 
 

 За спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Сиротюка Андрія Федоровича 

 

За спеціальністю «Менеджмент» 

1. Лалієва Артура Сослановича 

 

За спеціальністю «Прикладна математика» спеціалізація – 

теоретичні основи інформатики та кібернетики 

1. Леонову Марію Володимирівну 

 

За спеціальністю  «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

1. Кравченка Сергія Олексійовича 

 

За спеціальністю  «Економіка» 

1. Собчак Ганну Михайлівну 

2. Петрова Сергія Станіславовича 

3. Кімуржий Марію Іванівну 

 

За спеціальністю  «Менеджмент» 

1. Бойко Ганну Степанівну 

 

 

 

Голова 

приймальної комісії                                                                     О.О.Нестуля 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                     О.С.Куцевол 
 


