
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

28 лютого 2020 року                    м. Полтава                                          №7 
 

Присутні постійні члени: 12 

Відсутні постійні члени: 0 

 

Постійні члени: 

Нестуля О.О. – голова комісії, ректор. 

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; 

Зінченко О.М. – заступник директора інституту міжнародної освіти з 

підготовки іноземних студентів; 

Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор центру 

інформаційного забезпечення освітнього процесу; 

Негода М.О. – голова студентської Ради ПУЕТ. 

 

Порядок денний: 

1. Про надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії денної форми навчання. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. З першого питання слухали заступника відповідального секретаря з 

набору до аспірантури ПУЕТ Дзеверіну К.С., яка повідомила, що Космін 

Владислав Ростиславович, Луценко Олександр Ігорович, Котелевець Сергій 

Сергійович, Абрахманов  Дмитро Сергійович, Педченко Максим 



Геннадійович, Вівтоніченко Ярослав Вячеславович, Копилець Антон 

Вадимович  успішно склали вступні випробування та виконали всі умови для 

зарахування відповідно до п. 7.4 Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і 

запропонувала рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії Космін Владислав Ростиславович, Луценко Олександр 

Ігорович, Котелевець Сергій Сергійович, Абрахманов  Дмитро Сергійович, 

Педченко Максим Геннадійович, Вівтоніченко Ярослав Вячеславович, 

Копилець Антон Вадимович 

 

ВИСТУПИЛИ: Слухали заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії Куцевол О.С., про рекомендації до зарахування на навчання за 

ступенем доктора філософії денної форми навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії денної форми  навчання: 

 

За спеціальністю 073 «Менеджмент» 

1. Космін Владислав Ростиславович 
2. Луценко Олександр Ігорович 
3. Котелевець Сергій Сергійович 
4. Абрахманов  Дмитро Сергійович 
5. Педченко Максим Геннадійович 
6.  Вівтоніченко Ярослав Вячеславович 
7. Копилець Антон Вадимович 
 

 

 

Голова засідання:  

 

Голова засідання:  

 

Голова приймальної комісії     ____________               О.О. Нестуля 
(посада)                                                                 (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                    ________________                      О.С. Куцевол  
          (посада)                                                                  (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 

 


