
Протокол № 19 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 25 травня 2018 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; 

Бичков Я.М.  - в.о. директора інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій;  

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

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

викладач кафедри вищої математики та фізики; 

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; 

Негода М.О. - голова Ради студентів ПУЕТ. 
 

Порядок денний: 

Рекомендувати вступників щодо  участі в конкурсному відборі  за 

ступенем магістра на основі диплому бакалавра, заочної та денної форм 

навчання. 
 

         Слухали: 

Слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка повідомила про результати додаткових вступних 

випробувань та запропонувала рекомендувати вступників щодо участі в 

конкурсному відборі  за ступенем магістра на основі диплому бакалавра, 

заочної та денної форм навчання за спеціальностями:  

051 Економіка: 

1. Геніна Катерина Юріївна (заочна форма навчання) 

 

292 Міжнародні економічні відносини  

1. Дегтяр Віталій Сергійович (денна форма навчання) 

 

 081 Право  

1. Велегура Аліна Олександрівна (денна форма навчання) 

2. Мороз Інна Сергіївна (заочна форма навчання) 

3. Пилипенко Ганна Хаївна (заочна форма навчання) 

4.Репетій Андрій Валентинович (заочна форма навчання) 

5. Ященко Інна Віталіївна (денна форма навчання) 



 

 

 

           Ухвалили: 
 

Рекомендувати вступників щодо участі в конкурсному відборі  за ступенем 

магістра на основі диплому бакалавра, заочної та денної форм навчання за 

спеціальностями:  

 

051 Економіка: 

1. Геніна Катерина Юріївна (заочна форма навчання) 

 

292 Міжнародні економічні відносини  

1. Дегтяр Віталій Сергійович (денна форма навчання) 

 

 081 Право  

1. Велегура Аліна Олександрівна (денна форма навчання) 

2. Мороз Інна Сергіївна (заочна форма навчання) 

3. Пилипенко Ганна Хаївна (заочна форма навчання) 

4.Репетій Андрій Валентинович (заочна форма навчання) 

5. Ященко Інна Віталіївна (денна форма навчання) 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                          О.С. Куцевол 
 


