
Протокол № 51а 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 01 листопада 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 надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем доктора 

філософії денної та заочної форми навчання. 

 

Слухали: 
 

1. Слухали заступника відповідального секретаря з набору до аспірантури ПУЕТ 

Дзеверіну К.С., яка повідомила, що Лалієв Артур Сосланович, Сиротюк Андрій 

Федорович, Леонова Марія Володимирівна, Собчак Ганна Михайлівна, Петров Сергій 

Станіславович, Бойко Ганна Степанівна, Кімуржий Марія Іванівна, Кравченко Сергій 



Олексійович успішно склали вступні випробування та виконали всі умови для 

зарахування відповідно до п. 6.1 Правил прийому до аспірантури Вищого навчального 

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

запропонувала рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем доктора 

філософії денної форми навчання Лалієва Артура Сослановича, Сиротюка Андрія 

Федоровича, Леонову Марію Володимирівну та заочної форм навчання Собчак Ганну 

Михайлівну, Петрова Сергія Станіславовича, Бойко Ганну Степанівну, Кімуржий 

Марію Іванівну, Кравченка Сергія Олексійовича. 

 

Ухвалили: 

 

1. Зарахувати  на навчання 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 


