
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

25 серпня 2020 року                  м. Полтава                                          № 22 
 

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 заочно-

дистанційного 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 Сероус 

Анатолій Миколайович та результати вступних випробувань на заочну 

форму навчання за ступенем бакалавра на основі диплома молодшого 



спеціаліста, які відповідно  до п. 8.3 Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 

рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

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 122 «Комп'ютерні науки» 

освітня програма «Комп'ютерні науки» Сероус А. М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Допустити до участі у конкурсному відборі вступників на навчання за 

ступенем бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста на 1 курс зі 

скороченим строком заочної форми навчання Сероус А. М. 

 

 

Голова засідання:  

 

 

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

 

 

 

Відповідальний секретар 

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

 


