
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

 

04 лютого 2022 року                  м. Полтава                                          № 4 
 

 

Присутні постійні члени:11 

Відсутні постійні члени: 0 

Постійні члени:  

Нестуля О.О. – голова приймальної комісії, ректор закладу вищої освіти; 

Педченко Н.С. – заступник голови приймальної комісії, перший проректор 

закладу вищої освіти; 

Куцевол О.С. – відповідальний секретар приймальної комісії, старший 

викладач закладу вищої освіти кафедри комп'ютерних наук та інформаційних 

технологій; 

Гудзь Тетяна Павлівна – заступник відповідального секретаря з набору на 

навчання до аспірантури, завідувач відділу аспірантури та докторантури; 

Гасій О.В. – директор Навчально-наукового центру забезпечення якості 

вищої освіти; 

Ткаченко А.С. – директор Навчально-наукового інституту денної освіти; 

Шимановська В.Л. – директор Навчально-наукового інституту заочно-

дистанційного навчання; 

Зінченко О.М. – заступник директора Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти; 

Косачева Марина Геннадіївна – заступник відповідального секретаря з 

набору на довузівську підготовку іноземних студентів та осіб без 

громадянства, заступник директора Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти; 

Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор бібліотеки, в.о. 

директора Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу; 

Акулович А.Є. – голова студентської Ради ПУЕТ. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про надання рекомендації до зарахування на навчання іноземця за 

ступенем магістра денної форми навчання. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

1. З  першого  питання  слухали  заступника  відповідального  секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Зінченко О.М., яка повідомила, що Доку Саліс 

Кінгслі успішно склав вступні випробування та виконав всі умови для 

зарахування відповідно до р. XIII Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і 

запропонувала рекомендувати його до зарахування за ступенем магістра 

денної форми навчання. 

 

 

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

про рекомендації до зарахування на навчання іноземця за ступенем магістра 

денної форми навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування на навчання іноземця за ступенем 

магістра денної форми навчання: 

 

За спеціальністю 073 Менеджмент (Освітня програма Бізнес-

адміністрування): 

1. Доку Саліс Кінгслі 

 

 

 

 

Голова засідання:  

Голова приймальної комісії     ____________          Олексій НЕСТУЛЯ  
(посада)                                                                 (підпис)             (ініціали, прізвище) 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                    ________________                 Ольга КУЦЕВОЛ  
          (посада)                                                                  (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 


