Протокол № 60
засідання приймальної комісії
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
від 01 листопада 2017 р.
Присутні:
Нестуля О.О. – голова комісії, ректор.
Члени комісії:
Педченко Н.С.-заступник голови приймальної комісії, перший проректор;
Герман Н.В.- директор науково-навчального центру;
Гасій О.В.- в.о. директора інституту економіки, управління та
інформаційних технологій;
Тягунова Н.М.- декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу;
Скрипник В.О. – декан факультету харчових технологій, готельноресторанного та туристичного бізнесу;
Іванов Ю.В.- директор інституту заочно-дистанційного навчання;
Куцевол О.С.- відповідальний секретар приймальної комісії, старший
викладач кафедри вищої математики та фізики;
Сергійчук В.О.- заступник відповідального секретаря з набору на
навчання за ступенем магістра, асистент кафедри економіки підприємства та
економічної кібернетики;
Кульчій О.О.- заступник відповідального секретаря приймальної комісії з
набору студентів за заочною формою навчання, доцент кафедри правознавства;
Горячова О.О.- заступник відповідального секретаря приймальної комісії
з набору на навчання за ступенем бакалавра з відривом від виробництва на базі
повної середньої освіти, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів;
Дзекун Ю.О.- заступник відповідального секретаря з набору іноземних
студентів, декан по роботі з іноземними студентами;
Діденко Л.М.- голова профспілкового комітету, начальник редакційновидавничого відділу;
Нікологорський Олександр - голова Ради студентів ПУЕТ.
Порядок денний:
1. Про допуск до вступного фахового випробування у формі усного
екзамену за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста
заочної форми навчання.
2. Про надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем
доктора філософії денної та заочної форм навчання.
Слухали:
1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної
комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду заяви вступників на заочну

форму навчання за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого
спеціаліста для яких відповідно до п.7.2 Правил прийому до Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» обов‘язковим є вступне фахове випробування у формі усного
екзамену.
2. Слухали заступника відповідального секретаря з набору до аспірантури
ПУЕТ Дзеверіну К.С., яка повідомила, що Картін Микола Владиславович,
Левошко Надія Василівна, Тарельник Костянтин Олексійович, Калюжний
Віталій Вікторович, Яценко Валентина Василівна, Заверталюк Тетяна Юріївна,
Гайденко Євгенія Юріївна успішно склали вступні випробування та виконали
всі умови для зарахування відповідно до п. 7.4 Правил прийому до аспірантури
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі» і запропонувала рекомендувати до зарахування на навчання за
ступенем доктора філософії Картіна Миколи Владиславовича, Левошко Надії
Василівни, Тарельника Костянтина Олексійовича, Калюжного Віталія
Вікторовича, Яценко Валентину Василівну, Заверталюк Тетяну Юріївну,
Гайденко Євгенію Юріївну.
Ухвалили:
1. Допустити до вступного фахового випробування у формі усного
екзамену за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста
заочної форми навчання:
Напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа»/ Спеціальність
«Готельно-ресторанна справа»
1.
2.
3.

Деранков Павло Михайлович
Дьоміна Ілона Андріївна
Шилко Антон Віталійович

Напрям
підготовки
«Документознавство та інформаційна
діяльність»/ Спеціальність «Інформаційна , бібліотечна та архівна справа»
освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»
1.

Глеба Віта Геннадіївна

Напрям підготовки «Фінанси і кредит» ППС «Фінанси і кредит» /
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня
програма «Фінанси і кредит»
1.
2.

Свириденко Едуард Юрійович
Юрченко Ярослав Володимирович

Напрям підготовки «Правознавство» / Спеціальність «Право»
1.
2.
3.
4.
5.

Грабіна Алла Сергіївна
Чучко Олег Олександрович
Журавель Ірина Олександрівна
Мороз Інна Сергіївна
Плотніков Руслан Євгенійович

Напрям
підготовки
«Товарознавство
і
торговельне
підприємництво» ППС «Товарознавство та комерційна діяльність» /
Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня
програма
«Товарознавство
і
торговельне
підприємництво»
(«Товарознавство та комерційна діяльність»)
1.
2.

Георгієва Олена Степанівна
Мазурчук Лілія Іллівна

Напрям підготовки «Харчові
Спеціальність «Харчові технології»
1.
2.

технології

та

інженерія»

/

Човнова Вікторія Анатоліївна
Шелест Ілона Володимирівна

Напрям підготовки «Менеджмент» / Спеціальність «Менеджмент»
1.

Корнійчук Максим Миколайович

Напрям підготовки «Туризм» / Спеціальність «Туризм»
1.
2.

Пасішник Дмитро Сергійович
Питомець Тетяна Юріївна

2. Зарахувати на навчання за ступенем доктора філософії денної та
заочної форм навчання:
За спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
1. Картіна Миколу Владиславовича
За спеціальністю «Менеджмент»
1. Гайденко Євгенію Юріївну
За спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
1. Заверталюк Тетяну Юріївну
2. Яценко Валентину Василівну

За спеціальністю «Економіка»
1. Тарельника Костянтина Олексійовича
2. Калюжного Віталія Вікторовича
3. Левошко Надію Василівну

Голова приймальної комісії

О.О. Нестуля

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.С.Куцевол

