
Протокол № 52 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 04 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 допуск до вступних випробувань за ступенем бакалавра на основі 

диплому молодшого спеціаліста заочної форми навчання. 

 

Слухали: 
 

1. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ Куцевол 

О.С., яка подала до розгляду заяви вступників на заочну форму навчання за 

ступенем бакалавра (з нормативним терміном навчання, на 3 та 2 курс) для яких 

відповідно до п.6.2 Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 



«Полтавський університет економіки і торгівлі» обов‘язковим є вступне фахове 

випробування у формі усного екзамену. 

 

Ухвалили: 

 

1. Допустити до вступних випробувань за ступенем бакалавра на основі 

диплому молодшого спеціаліста заочної форми навчання. 

 

З нормативним терміном навчання, на 3 курс: 

 

 На напрям підготовки «Облік і аудит» 

 

1. Яковенко Оксана Володимирівна 

 

На напрям підготовки «Правознавство» 

 

1. Іванова Марина Сергіївна 

2. Ілляшенко Карина Олексіївна 

3. Коломієць Дар’я Сергіївна 

 

На напрям підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» 

 

1. Болатов Рашид Гадім огли 

2. Гонтовий Сергій Анатолійович 

3. Керекеш Інна Валеріївна 

4. Шавурська Вікторія Сергіївна 

 

На напрям підготовки «Фінанси і кредит» 
 

1. Лупир Іван Миколайович 

 

На напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 

 
 

З нормативним терміном навчання, на 2 курс: 
 

На напрям підготовки «Інформатика» 

 

1.  Гмиза Богдан Юрійович 

2.  Головахіна Валерія Олександрівна 

3.  Качан Богдан Ігорович 

1. Гонтова Оксана Василівна 

2. Даценко Наталія Павлівна 

3. Качан Богдан Ігорович 

4. Люлько Микола Валерійович 

5. Роік Людмила Ігорівна 

6. Федоришина Ольга Вікторівна 

7. Цимбал Марина Миколаївна 



 

На напрям підготовки «Правознавство» 

 

1. Коптяєв Петро Сергійович 

 

На напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці» 

 

1. Гришко Микола Валерійович 

 

На напрям підготовки «Фінанси і кредит» 
 

1. Кійко Марина Анатоліївна 

 

На напрям підготовки «Харчові технології та інженерія» 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 

 

 

 

1. Стефанишина Тетяна Степанівна 


