
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«24» червня 2019 р. Полтава № 12 

Голова - Аранчій В. І. 
Секретар - Келемеш А. О. 
Присутні: Костенко О.М., Осташова В.О., Галич О.А., Біловод О.І., 

Дорогань-Писаренко Л.О., Кулинич С. М., Ляшенко В. В., 
Поліщук А. А., Козаченко О. М., Матюха В. В., Голос А. Е. 

Порядок денний: 
1. Про внесення змін до складу приймальної комісії. 
2. Про внесення змін до складу відбіркових комісій. 
3. Про внесення змін до складу апеляційних комісій. 

1. СЛУХАЛИ: 
Келемеша А. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

запропонував з метою своєчасного і якісного формування контингенту 
здобувачів усіх форм навчання, організації і проведення прийому документів 
від вступників, якісного проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступних випробувань внести наступні зміни до 
складу приймальної комісії на 2019 рік: 

вивести зі складу приймальної комісії заступника голови приймальної 
комісії доктора технічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної 
роботи Костенко Олену Михайлівну та ввести заступником голови 
приймальної комісії керівника Навчально-наукового інституту 
інформаційних та інноваційних освітніх технологій Вакуленко Юлію 
Валентинівну. 

УХВАЛИЛИ: 
Внести наступні зміни до складу приймальної комісії на 2019 рік: 
вивести зі складу приймальної комісії заступника голови приймальної 

комісії доктора технічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної 
роботи Костенко Олену Михайлівну та ввести заступником голови 
приймальної комісії керівника Навчально-наукового інституту 
інформаційних та інноваційних освітніх технологій Вакуленко Юлію 
Валентинівну. 

Прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Келемеша А. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 



запропонував з метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому 
документів та оформлення особових справ вступників до академії у 2019 році 
внести наступні зміни до складу відбіркових комісій: 

1) вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 
факультету голову Дуднікова Ігоря Анатолійовича та ввести головою комісії 
Біловод Олександру Іванівну; 

2) вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 
факультету члена комісії Іванова Олега Миколайовича (спеціальність 
208 Агроінженерія), ввести членом комісії Запорожця Миколу Івановича 
(спеціальність 208 Агроінженерія); 

3) вивести зі складу відбіркової комісії факультету економіки та 
менеджменту технічного секретаря Верещаку Світлану ГеннадІївну 
(спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 
адміністрування), ввести технічним секретарем Костоглода Андрія 
Костянтиновича (спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 
адміністрування). 

УХВАЛИЛИ: 
Внести наступні зміни до складу відбіркових комісій: 
1) вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 

факультету голову Дуднікова Ігоря Анатолійовича та ввести головою комісії 
Біловод Олександру Іванівну; 

2) вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 
факультету члена комісії Іванова Олега Миколайовича (спеціальність 
208 Агроінженерія), ввести членом комісії Запорожця Миколу Івановича 
(спеціальність 208 Агроінженерія); 

3) вивести зі складу відбіркової комісії факультету економіки та 
менеджменту технічного секретаря Верещаку Світлану ГеннадІївну 
(спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 
адміністрування), ввести технічним секретарем Костоглода Андрія 
Костянтиновича (спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 
адміністрування). 

Прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 
Келемеша А. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

запропонував з метою розгляду апеляцій вступників внести наступні зміни до 
складу апеляційних комісій: 

1) вивести зі складу апеляційної комісії спеціальності 133 Галузеве 
машинобудування Запорожця Миколу Івановича, ввести членом комісії 
Іванова Олега Миколайовича; 

2) вивести зі складу апеляційної комісії спеціальності 126 Інформаційні 
системи та технології члена комісії Вакуленко Юлію Валентинівну, ввести 
членом комісії Одарущенко Олену Борисівну. 



УХВАЛИЛИ: 
Внести наступні зміни до складу апеляційних комісій: 
1) вивести зі складу апеляційної комісії спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування Запорожця Миколу Івановича, ввести членом комісії 
Іванова Олега Миколайовича; 

2) вивести зі складу апеляційної комісії спеціальності 126 Інформаційні 
системи та технології члена комісії Вакуленко Юлію Валентинівну, ввести 
членом комісії Одарущенко О 

Голова засідання 

Секретар 

ВЛ. Аранчій 

А. О. Келемеш 


