
ВІТАЄМО ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ! 

 

Результати проведення першого етапу  

XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 

серед здобувачів вищої освіти  

Полтавської державної аграрної академії 

 

       
 

Щорічно здобувачі вищої освіти Полтавської державної аграрної академії 

беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 

Цьогоріч, 23 жовтня 2018 року, у першому відбірковому етапі взяли участь 

22 учасники. 

Найкращими стали роботи таких здобувачів вищої освіти:  

Дяченко Єлизавети – 1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»;  

Бухикало Анни – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»; 

Баклицької Анни – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина». 

Вітаємо переможців! Бажаємо наснаги, терпіння, творчих злетів і 

подальших перемог! 

 



 
 

Висловлюємо щиру вдячність здобувачам вищої освіти, які долучилися до 

шляхетної справи – піднесення престижу української мови серед молоді: 

1. Лисокобилці Івану – 1 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

2. Горбань Валерії – 1 курс, спеціальність «Економіка»;  

3. Шепітько Анні – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»; 

4. Васецькому Олексію – 1 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа 

та страхування»; 

5. Павловській Тетяні – 1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»; 

6. Прокаєвій Олександрі – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»;  

7. Цибу Андрію – 1 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування»;  

8. Попадіну Євгенію – 1 курс, спеціальність «Економіка»;  

9. Кулінич Анні – 1 курс, спеціальність «Економіка»; 

10. Брюх Олені – 1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»; 

11. Самойленко Анні – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»;  



12. Симітку Олександру – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»;  

13. Перч Аліні – 1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»;  

14. Барановій Катерині – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»;  

15. Бондаренко Єлизаветі – 1 курс, спеціальність «Економіка»;  

16. Литвиненко Надії – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»; 

17. Подольній Аллі – 1 курс, спеціальність «Економіка»; 

18. Джакелі Нателлі – 1 курс, спеціальність «Економіка»; 

19. Валенко Анастасії – 1 курс, спеціальність «Економіка». 

 

       Матеріал підготували викладачі 

кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін 

 

 


