
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

02 листопада 2020 року             м. Полтава                                       №38 
 

 

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 надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії денної форми навчання. 

2. Про надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії заочної форми навчання. 

 

 

 



СЛУХАЛИ:  

1. З першого питання слухали заступника відповідального секретаря з 

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

Кудацький Олександр Миколайович, Євтух Андрій Іванович, Малюк Роман 

Русланович, Шибковський Денис Ігорович, Верига Валерій Львович, 

Луцкевич Микита Олегович, Мостовенко Наталія Олексіївна 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 

денної форми навчання:  Кудацького Олександра Миколайовича,           

Євтуха Андрія Івановича, Малюка Романа Руслановича,              

Шибковського Дениса Ігоровича, Веригу Валерія Львовича,             

Луцкевича Микиту Олеговича, Мостовенко Наталію Олексіївну. 

2. З другого питання слухали заступника відповідального секретаря з 

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

Раупов Рустам Бурханович, Рагуліна Ольга Сергіївна,                          

Марченко Галина Іванівна   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 заочної форми навчання:         

Раупова Рустама Бурхановича, Рагуліну Ольгу Сергіївну,                   

Марченко Галину Іванівну. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

    1. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування на навчання за ступенем доктора філософії 

денної форми навчання.  

    2. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування на навчання за ступенем доктора філософії 

заочної форми навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

    1. Рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем доктора 

філософії денної форми  навчання: 

 

За спеціальністю 051 «Економіка» 

1. Кудацький Олександр Миколайович  

2. Євтух Андрій Іванович  

3. Малюк Роман Русланович  

4. Шибковський Денис Ігорович  

5. Верига Валерій Львович 

6. Луцкевич Микита Олегович 

 



За спеціальністю 075 «Маркетинг» 

          1. Мостовенко Наталія Олексіївна 

 

 

   2. Рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем доктора 

філософії заочної форми  навчання: 

 

За спеціальністю 051 «Економіка» 

1. Раупов Рустам Бурханович  
2. Рагуліна Ольга Сергіївна  

 

За спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Марченко Галина Іванівна 
 

 

 

 

Голова засідання:  

 

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

 

 

Відповідальний секретар 

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

 


