
Протокол № 34 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 01 серпня 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 готельно-

ресторанного 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 рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі молодшого спеціаліста на 1курс денної форми навчання.  
2. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі молодшого спеціаліста на 2 курс денної форми навчання.  

Слухали: 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на денну форму навчання за ступенем бакалавра на 

основі диплому молодшого  спеціаліста на 1 курс (Наказ № 488-С), для яких 

відповідно  до п. 7.2 Правил прийому до Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» обов’язковими 

є фахове випробування. 

2. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на денну форму навчання за ступенем бакалавра на 
основі диплому молодшого  спеціаліста на 2 курс (Наказ № 489-С), для яких 

відповідно  до п. 7.2 Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» обов’язковими 

є фахове випробування. 



Ухвалили: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 1 курс денної форми 
навчання відповідно до Наказу №488-С. 

2. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс денної форми 

навчання відповідно до Наказу №489-С. 
 

Голова приймальної комісії                                                              О.О.  Нестуля 

 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                                       О.С. Куцевол 

 


