Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
ПРОТОКОЛ
засідання приймальної комісії
19 серпня 2020 року

м. Полтава

№ 19

Присутні постійні члени: 10
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;
Вергал К.Ю. – директор Навчально - наукового центру забезпечення якості
вищої освіти;
Ткаченко А.С. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та
сучасних технологій;
Скрипник В.О. – директор Навчально-наукового інституту харчових
технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
Іванов Ю.В. – директор Навчально-наукового інституту заочнодистанційного навчання;
Зінченко О.М. – заступник директора Навчально-наукового інституту
міжнародної освіти;
Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор центру
інформаційного забезпечення освітнього процесу;
Негода М.О. – голова студентської Ради ПУЕТ.
Порядок денний:
1. Про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання за
ступенем бакалавра заочної форми навчання.
СЛУХАЛИ:
З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної
комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду заяву вступника
Верескун Тетяна Віталіївна та результати вступних випробувань на заочну

форму навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти, які відповідно до п. 8.5 Правил прийому до Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є
особою, яка в 2020 році не брала участі в основній чи додатковій сесіях
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их)
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану,
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837 і може брати участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), що
відповідають конкурсним предметам для вступу на спеціальність 072
«Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси,
банківська справа та страхування»
ВИСТУПИЛИ:
Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С.,
про рекомендації до участі у конкурсному відборі на навчання за ступенем
бакалавра заочної форми навчання спеціальність 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» освітня програма «Фінанси, банківська справа та
страхування» Верескун Т.В.
УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі вступників на навчання за
ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс
заочної форми навчання Верескун Т.В.
Голова засідання:
Голова приймальної комісії
(посада)

Відповідальний секретар
приймальної комісії
(посада)

____________
(підпис)

________________
(підпис)

О.О. Нестуля
(ініціали, прізвище)

О.С. Куцевол
(і ніціали, прізвище)

