Протокол № 23 А
засідання приймальної комісії
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
від 15липня 2019 р.
Присутні:
Нестуля О.О. – голова комісії, ректор.
Члени комісії:
Педченко Н.С. – заступник голови приймальної комісії, перший проректор;
Куцевол О.С. – відповідальний секретар приймальної комісії, старший
викладач кафедри інженерії, обладнання та математики;
Герман Н.В. – начальник науково-методичного відділу ліцензування та
акредитації;
Молчанова Н.Ю. – начальник відділу управління освітньою діяльністю;
Вергал К.Ю.
– директор інституту економіки, управління та
інформаційних технологій;
Ткаченко А.С. – 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;
Іваннікова М.М. – декан по роботі з іноземними студентами;
Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор центру
інформаційного забезпечення освітнього процесу;
Негода М.О. – голова Ради студентів ПУЕТ.
Порядок денний:
1. Про відмову у допуску до участі у конкурсному відборі за ступенем
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в зв’язку з
конкурсним балом вступника, що складає менше 130 балів.
Слухали:
1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної
комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про участь у конкурсному
відборі на базі повної загальної середньої освіти Мачока Ю.В.,
Кацай Ю.Р., Шило О.І., Ільчук М.О., Грицай Д.О. конкурсний бал яких,
відповідно до п. 7.1.6 Розділ VII Правил прийому до Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» менше
130 балів і запропонувала відмовити їм у допуску у конкурсному відборі.
Ухвалили:
1. Відмовити у допуску до участі у конкурсному відборі за ступенем
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в зв’язку з
конкурсним балом вступника, що складає менше 130 балів.
За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
1. Мачока Юлія Василівна (125,25 бала)

За спеціальністю 081 «Право»
1. Кацай Юлія Русланівна (116,58 бала)
2. Шило Олег Іваович (129,42 бала)
3. Ільчук Михайло Олександрович (115,46)
За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
1. Грицай Дар’я Олегівна (129,42 бала)
Голова приймальної комісії

О.О. Нестуля

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.С. Куцевол

