
Протокол № 58 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 07 грудня  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 підготовку до проведення вступної кампанії 2017 року до ПУЕТ. 

 

Слухали: 
 

1. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка доповіла про проведену регіональну нараду – семінар 

проректорів та відповідальних секретарів приймальних комісій вищих навчальних 

закладів та наукових установ, що здійснюють підготовку фахівців за освітніми 

ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії усіх форм власності та сфери 



управління, яка відбулася 07 грудня 2016 року в м. Харкові у Харківському 

національному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. 

Відповідальні працівники регіональної наради – семінару Шаров О.І., Будько І.Р., 

Сидоренко О.Л. 

 

Ухвалили: 
 

1. Зміни та новації проведеної наради – семінару при підготовці до 

проведення вступної кампанії 2017 року використати і затвердити. 

 

 
 
 

 

 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 

 

 

 

 

 


