
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія 

2018 р. 

Н А К А З 

Полтава № 

Про створення приймальної 
комісії на 2019 р. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про вишу освіту» та у 
відповідності з Положенням про приймальну комісію ПДАА, затвердженого 
наказом ректора академії 19.12.2018 року. 

НАКАЗУЮ: 

1. Для своєчасного і якісного формування контингенту студентів усіх 
форм навчання, організації і проведення прийому документів від вступниікв, 
якісного проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступних випробувань створити приймальну комісію у 
наступному складі: 

Аранчій В. І. 

Костенко О. М. 

Келемеш А. О. 

Осташова В. О. 

Дзяпко А. М. 

Ляшенко В. В. 

кандидат економічних наук, професор, ректор 
академії, голова приймальної комісії 

доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи, заступник голови приймальної 
комісії 

кандидат технічних наук, відповідальний секретар 
приймальної комісії 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії 

адміністратор бази даних (обслуговування Єдиної 
державної електронної бази даних з питань освіти), 
уповноважений приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв 

Члени приймальної комісії: 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 
заступник декана факультету агротехнологій та 
екології 

Кулинич С. М. доктор ветеринарних наук, професор, декан 
факультету ветеринарної медицини 



доктор сільськогосподарських наук, професор, декан 
факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва 
кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету економіки та менеджменту 

кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-
технологічного факультету 
кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету обліку та фінансів 
старший викладач кафедри годівлі та зоогігієни 
сільськогосподарських тварин, голова 
профспілкового комітету академії 

директор Коледжу управління, економіки і права 
Полтавської державної аграрної академії 
директор Департаменту агропромислового розвитку 
Полтавської облдержадміністрації 
здобувач вищої освіти ступеня «Бакалавр» 3-го 
курсу спеціальності «Менеджмент» факультету 
економіки та менеджменту, голова студентської ради 
академії 

2. Визнати таким, що втрачає чинність з 01 січня 2019 року наказ від 
19.12.2017 року №299 «Про створення приймальної комісії на 2018 рік» 

Підстава: Положення про приймальну комісію Полтавської державної аграрної 
академії від 19.12.2018 р. 

Поліщук А. А. 

Галич О. А. 

Дудніков І. А. 

Дорогань-
Писаренко Л. О. 

Матюха В. В. 

Козаченко О. М. 

Фролов С. О. 

Голос А. Е. 

Ректор академії, професор 

Перший проректор академії, професор 

Наказ підготував і подає: 
відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Погоджено: 

проректор з науково-педагогічної 
роботи, доцент 

начальник юридичного відділу 

В. І. АРАНЧІЙ 

П. В. ПИСАРЕНКО 

В. О. ОСТАШОВА 

О. М. КОСТЕНКО 

3.1 КОЛЯДЕНКО 

Наказ направити: у справу, приймальну комісію, деканати факультетів. 
Виконавець: Осташова В. О. 61-26-63 


