
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

 

 

28 березня 2022 року                  м. Полтава                                          № 10 
 

 

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 за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (на вакантні 

місця) денної форми, термін 1 рік 10 місяців. 

2. Про надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 1 рік 10 місяців. 

3. Про надання рекомендації до зарахування на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 2 роки 10 місяців. 

4. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплома бакалавра на 2 курс заочної форми навчання, 

термін 2 роки 10 місяців. 

5. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі диплома магістра (спеціаліста) на 1 курс заочної форми 

навчання, термін 1 рік 4 місяці. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на 3 курс (на вакантні місця) денної форми, термін 1 

рік 10 місяці за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого 

спеціаліста, для яких відповідно до Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

обов’язковим є фахове випробування та два ЗНО. 

2. З другого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на 3 курс (на вакантні місця) заочної форми, термін 

1 рік 10 місяці за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого 

спеціаліста, для яких відповідно до Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

обов’язковим є фахове випробування та два ЗНО. 

3. З третього питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на 2 курс (на вакантні місця) заочної форми, термін 

2 роки 10 місяців за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого 

спеціаліста, для яких відповідно до Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

обов’язковим є фахове випробування та два ЗНО. 

4. З четвертого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників на 2 курс заочної форми навчання, термін 2 роки 10 

місяців за ступенем бакалавра на основі диплома бакалавра, для яких 

відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 



«Полтавський університет економіки і торгівлі» обов’язковим є фахове 

випробування та два ЗНО. 

5. З п’ятого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників заочної форми навчання за ступенем магістра на 

основі диплома магістра (спеціаліста) на 1 курс заочної форми навчання, 

термін 1 рік 4 місяці, для яких відповідно до Правил прийому до Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» обов’язковими є вступні випробування. 

 

 

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

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (на вакантні 

місця) денної форми, термін 1 рік 10 місяців. 

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

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 1 рік 10 місяців. 

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

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 2 роки 10 місяців. 

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

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплома бакалавра на 2 курс заочної форми навчання, 

термін 2 роки 10 місяців. 

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

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі диплома магістра (спеціаліста) на 1 курс заочної форми 

навчання, термін 1 рік 4 місяці. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра за ступенем бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста 

на 3 курс (на вакантні місця) денної форми, терміном 1 рік 10 місяців: 

 

За спеціальністю 181 Харчові технології (Освітня програма Харчові 

технології та інженерія): 

1. Величко Микола Романович 

2. Вороніна Єлизавета Володимирівна 

3. Дігтяр Михайло Вячеславович 

4. Єгоров Андрій Васильович 

5. Журавель Владислав Вікторович 



6. Клюмш Кирило Олександрович 

7. Король Максим Сергійович 

8. Панасенко Олександр Олександрович 

9. Плеханов Володимир Валерійович 

10. Савенко Денис Вячеславович 

11. Семенюк Євгеній Вячеславович 

12. Сотник Ян Юрійович 

13. Убийвовк Анна В`ячеславівна 

14. Чумаченко Вадим Вячеславович 

15. Шимон Максим Сергійович 

16. Шкарупа Максим Володимирович 

 

2. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 1 рік 10 місяців: 

 

За спеціальністю 181 Харчові технології (Освітня програма Харчові 

технології та інженерія): 

1. Алієва Каміла Аятівна 

2. Анцібор Аліна Володимирівна 

3. Безусий Денис Сергійович 

4. Бібік Анна Вікторівна 

5. Денисенко Денис Андрійович 

6. Дзюбенко Альбіна Сергіївна 

7. Зуб Альона Євгенівна 

8. Іваненко Вікторія Олегівна 

9. Іванченко Вероніка Ігорівна 

10. Калина Владислава Володимирівна 

11. Кердан Владислав Васильович 

12. Кіценко Марина В`ячеславівна 

13. Колобова Поліна Валентинівна 

14. Колодяжна Анастасія Петрівна 

15. Купіна Валерія Євгенівна 

16. Лазебник Єлизавета Андріївна 

17. Левченко Милена Олександрівна 

18. Матюшенко Іванна Ігорівна 

19. Мирна Вікторія Юріївна 

20. Мільта Юлія Юріївна 

21. Могильов Вячеслав Володимирович 

22. Мотрій Софія Олександрівна 

23. Огурцова Аліка Олексіївна 

24. Омельченко Кирило Васильович 

25. Опацька Аміна Миколаївна 

26. Почепцова Дарина Валеріївна 

27. Стригунов Микита Геннадійович 



28. Ткач Руслана Анатоліївна 

29. Хоменко Карина Олексіївна 

30. Шингарьова Наталія Романівна 

31. Шудренко Максим Сергійович 

32. Яременко Інна Андріївна 

 

3. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (на вакантні 

місця) заочної форми, термін 2 роки 10 місяців: 

 

За спеціальністю 242 Туризм (Освітня програма Туризм): 

1. Бірюкова Софі Андріївна 

2. Волошина Діана Сергіївна 

3. Долгополов Єгор Олександрович 

4. Козлов Данило Олександрович 

5. Корж Олена Володимирівна 

6. Корнієнко Юлія Олександрівна 

7. Мякшина Олександра Валеріївна 

8. Радіонова Катерина Андріївна 

9. Рикова Ксенія Іванівна 

10. Славута Дар`я Геннадіївна 

11. Тютюник Маргарита Олександрівна 

12. Фомичова Анна Володимирівна 

13. Хрипчук Ганна Олегівна 

14. Явтушенко Іван Олександрович 

15. Янкович Вероніка Романівна 

16. Яценко Анастасія Миколаївна 

 

4. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплома бакалавра на 2 курс заочної форми навчання, 

термін 2 роки 10 місяців: 

 

За спеціальністю 242 Туризм (Освітня програма Туризм): 

1. Бибик Володимир Сергійович 

2. Савчук Марія Євгенівна 

 

5. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі диплома магістра (спеціаліста) заочної форми навчання, 

термін 1 рік 4 місяці: 

 

За спеціальністю 051 Економіка (Освітня програма Економічна 

кібернетика): 

1. Коваленко Каріна Олександрівна 

 



За спеціальністю 073 Менеджмент (Освітня програма Менеджмент і 

адміністрування): 

1. Кулинич Людмила Іванівна 

2. Лукачіна Євгеній Іванович 

3. Мустафіна Галія Міркатівна 

 

 

Голова засідання:  

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

 

 

Відповідальний секретар 

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


