
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«09» липня 2018 р. Полтава №16 

Голова - Писаренко П. В. 
Секретар - Осташова В. О. 
Присутні: Келемеш А. О., Галич О. А., Дудніков І. А., Дорогань-

Писаренко Л. О., Кулинич С. М., Маренич М. М., Поліщук А. А., 
Шевніков М. Я., Матюха В. В. 

Порядок денний: 
1. Про внесення змін до складу приймальної комісії. 
2. Про внесення змін до складу відбіркових комісій. 
3. Про внесення змін до складу фахових комісій. 
4. Про внесення змін до складу предметних екзаменаційних комісій та 

комісій для співбесід. 
5. Про проведення первинного інструктажу з технічними секретарями. 
6. Про проведення навчання з технічними секретарями з Правил 

прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2018 році. 
7. Про проведення первинного інструктажу по безпеці життєдіяльності 

з технічними секретарями. 
8. Про проведення навчання з охорони праці з технічними секретарями 

приймальної комісії. 
9. Про проведення навчання з технічними секретарями з програмного 

забезпечення приймальної кампанії. 
10. Про заходи щодо попередження прояву корупції під час роботи 

приймальної комісії. 
11. Про допуск до складання співбесід вступників іноземних громадян. 

1. СЛУХАЛИ: 
Осташову В.О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала 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 2018 рік: 

вивести зі складу приймальної комісії декана інженерно-
технологічного факультету Дуднікова Ігоря Анатолійовича та ввести членом 
комісії проректора з науково-педагогічної роботи Костенко Олену 
Михайлівну. 



УХВАЛИЛИ: 
Внести наступні зміни до складу приймальної комісії на 2018 рік: 
вивести зі складу приймальної комісії декана інженерно-

технологічного факультету Дуднікова Ігоря Анатолійовича та ввести членом 
комісії проректора з науково-педагогічної роботи Костенко Олену 
Михайлівну. 

Прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Осташову В.О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала з метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому 
документів та оформлення особових справ вступників до академії у 2018 році 
внести наступні зміни до складу відбіркових комісій: 

1) вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 
факультету Самойленко Тетяну Володимирівну та ввести технічним 
секретарем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Литвиненко 
Юлію Борисівну; 

2) вивести зі складу відбіркової комісії факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва Мулько Аліну Сергіївну та 
ввести технічним секретарем за спеціальністю 181 «Харчові технології» 
Романкову Тетяну Олександрівну; 

3) Грибовську Юлію Миколаївну та Красоту Олену Григорівну 
призначити технічними секретарями за спеціальностями «Облік і 
оподаткування» і «Філологія»; 

4) Козаченко Юлію Анатоліївну і Сазонову Наталію Анатоліївну 
призначити технічними секретарями за спеціальностями «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», «Право» та «Інформаційні системи і 
технології». 

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

факультету Самойленко Тетяну Володимирівну та ввести технічним 
секретарем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Литвиненко 
Юлію Борисівну; 

2) вивести зі складу відбіркової комісії факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва Мулько Аліну Сергіївну та 
ввести технічним секретарем за спеціальністю 181 «Харчові технології» 
Романкову Тетяну Олександрівну; 

3) Грибовську Юлію Миколаївну та Красоту Олену ' Григорівну 
призначити технічними секретарями за спеціальностями «Облік і 
оподаткування» і «Філологія»; 

4) Козаченко Юлію Анатоліївну і Сазонову Наталію Анатоліївну 
призначити технічними секретарями за спеціальностями «Підприємництво, 



торгівля та біржова діяльність», «Право» та «Інформаційні системи і 
технології». 

Прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала з метою проведення фахових вступних випробувань при 
вступі до академії у 2018 році внести наступні зміни до складу фахових 
атестаційних комісій: 

у фаховій атестаційній комісії за спеціальністю «Економіка» СВО 
«Бакалавр» вивести зі складу комісії Калініченка Олександра 
Володимировича та ввести членом комісії Могилата Миколу Григоровича. 

УХВАЛИЛИ: 
Внести зміни до фахових атестаційних комісій: 
у фаховій атестаційній комісії за спеціальністю «Економіка» СВО 

«Бакалавр» вивести зі складу комісії Калініченка Олександра 
Володимировича та ввести членом комісії Могилата Миколу Григоровича. 

Прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала з метою проведення вступних випробувань та співбесід при 
вступі для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 
спрямування) у 2018 році внести наступні зміни до складу предметних 
екзаменаційних комісій та комісій для співбесід: 

вивести зі складу комісії з фізики Рижкову Тетяну Юріївну та ввести 
членом комісії Горика Олексія Володимировича. 

УХВАЛИЛИ: 
Внести зміни до складу предметних екзаменаційних комісій та комісій 

для співбесід: 
вивести зі складу комісії з фізики Рижкову Тетяну Юріївну та ввести 

членом комісії Горика Олексія Володимировича. 
Прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

провела первинний інструктаж з технічними секретарями приймальної 
комісії щодо прийому ними документів відповідно до вимог Правил прийому 
до П Д А А у 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Осташової В. О. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про проведений первинний інструктаж з 



технічними секретарями (Додаток 1). 

6. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

провела навчання з технічними секретарями приймальної комісії щодо змісту 
Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Осташової В. О. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про проведене навчання з технічними секретарями 

приймальної комісії щодо змісту Правил прийому до Полтавської державної 
аграрної академії у 2018 році (Додаток 2). 

7. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка -

провела інструктаж з техніки безпеки з технічними секретарями приймальної 
комісії. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Осташової В. О. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про проведений інструктаж з техніки безпеки з 

відповідальними секретарями (Додаток 3). 

8. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

провела навчання з охорони праці з технічними секретарями приймальної 
комісії. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Осташової В. О. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про проведене навчання з охорони праці з 

технічними секретарями (Додаток 4). 

9. СЛУХАЛИ: 
Дзяпка А. М., адміністратора бази даних СДЕБО, який провів навчання 

з програмного забезпечення приймальної кампанії 2018 року з технічними 
секретарями приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Дзяпка А. М. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про проведене навчання з програмного 

забезпечення приймальної кампанії 2018 року з технічними секретарями 
(Додаток 5). 

10. СЛУХАЛИ: 
Осташову В. О., відповідального секретаря приймальної комісії, про 



заходи щодо попередження прояву корупції під час роботи приймальної 
комісії відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 
14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Осташової В. О. прийняти до відома. 
2. Зробити відмітку про інформування про заходи щодо попередження 

прояву корупції під час роботи приймальної комісії (Додаток 6). 

11. СЛУХАЛИ: 
Осташову В.О., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала допустити до проходження співбесід з української мови як 
іноземної (09.07.2018 о 11.00, ауд. 424) та співбесід з фахового випробування 
(09.07.2018 о 13.00, ауд. 424) вступників іноземних громадян за ступенем 
магістр спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» денної форми навчання: 

№ п/п Прізвище, ім'я Громадянство 
1. Дашрауі Талел Туніс 
2 Хаддад Язан Ібрагім Бутрос Йорданія 
3. Каді Насер Палестина 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до проходження співбесід з української мови як іноземної 

(09.07.2018 о 11.00, ауд. 424) та співбесід з фахового випробування 
(09.07.2018 о 13.00, ауд. 424) вступників іноземних громадян за ступенем 
магістр спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» денної форми навчання: 

№ п/п Прізвище, ім'я Громадянство 
1. Дашрауі Талел Туніс 
2. Хаддад Язан Ібрагім Бутрос Йорданія 
3. Каді Насер Палестина 



Додаток 1 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація проведення первинного інструктажу з технічними секретарями 
приймальної комісії 2018 року ПДАА 

№ 
п/п 

Спеціальність 

З первинним 
інструктажем технічних 
секретарів приймальної 
комісії ознайомлений(а) 

Підпис 

Рибальченко 
Анна Михайл івна 

«Агрономія» Ознайомлена 

Бережна 
Галина Василівна 

«Екологія», «Технологі ї захисту навколишнього 
середовища». «Захист і карантин рослин» 

Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 'и 
Гаркуль 

Вікторія Олександрівна 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

Ольшанська 
Тетяна Іванівна 

«Агроінженерія» Ознайомлена 

Литвиненко 
Юлія Борисівна 

«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 

Мокра 
Світлана Юріївна 

«Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» 

Ознайомлена 

Романкова 
Тетяна Олександрівна 

«Харчові технології» Ознайомлена 

9 . 
Остапенко 

Ольга Миколаївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Політологія» 
Ознайомлена 

10. 

11. 

Кононенко 
Жанна Андрі ївна 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 
«Політологія» 

Ознайомлена 

Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

12. 
Красота 

Олена Григорівна 
«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

13. Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена і 
14. 

Моргун 
Марина Вікторівна 

«Економіка», «Маркетинг» Ознайомлена 

15. 
Мамедова 

Зульфія Камандар кзи 
«Менеджмент» , 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлена 

16. 

; 17. 
І 

Костоглод 
_Андрій Костянтинович 

«Менеджмент» . 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлений 

Сазонова 
Наталія Анатолі ївна 

Козаченко 
Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технології», 
Ознайомлена 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність». «Право». 

«Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена 

19. 

2 0 . 

Лихопій 
Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» . 
«Агрономія» . « Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» . 
«Ветеринарна медицини». «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена 

Келемеш 
Антон Олександрович 

Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії 

Ознайомлений 

Інструктаж проведений відповідальним секретарем приймальної комісії В. О. Осташовою 
09 липня 2018 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 2 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація проведення навчання із технічними секретарями по Правилам 
прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2018 році 

№ 
п/п 

П І Б Спеціальність 
З Правилами прийому 

ознайомлений(а ) 
Підпис 

Рибальченко 
Анна Михайлівна 

«Агрономія» Ознайомлена 

Бережна 
Галина Василівна 

«Екологія», «Технологі ї захисту навколишнього 
середовища», «Захист і карантин рослин» 

Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 

4 . 
Гаркуль 

Вікторія Олександрівна 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

5. 
Ольшанська 

Тетяна Іванівна 
«Агроінженерія» Ознайомлена 

6. 
Литвиненко 

Юлія Борисівна 
«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 

7. 
Мокра 

Світлана Юрі ївна 
«Технологія виробництва і переробки продукці ї 

тваринництва» 
Ознайомлена 

Романкова 
Гетяна Олександрівна 

«Харчові технологі ї» Ознайомлена 

Остапе нко 
Ольг а Микола ївна 

«Фінанси, банківська справа га страхування». 
«Політологія» 

Ознайомлена 

10. 
Кононенко 

Жанна Андрі ївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Політологія» 
Ознайомлена 

Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

Красота 
Олена 1 ригорівна 

«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

14. 

Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка», «Маркетинг» Ознайомлена 

Моргун 
Марина Вікторівна 

«Економіка» , «Маркетинг» Ознайомлена 

15. Мамедова 
Зульфія Камандар кзи 

«Менеджмент» , 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлена 

1 6 . 
Костоглод 

Андрій Костянтинович 
«Менеджмент» , 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлений 

17. 
Сазонова 

Наталія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність», «Право», 

« Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена 

Козаченко 
Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність». «Право». 

«Інформаційні системи і технологі ї» . 
Ознайомлена 

19. 
Лихопій 

Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» . 
«Агрономія» . «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» . 
«Ветеринарна медицина». «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена 

2 0 . 
Келемеш 

Антон Олександрович 
Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії 
Ознайомлений 

Навчання проведене відповідальним секретарем приймальної комісії В. О. Осташовою 
09 липня 2018 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 3 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація проведення інструктажу з техніки безпеки з технічними 
секретарями приймальної комісії 

№ 
п/п 

П І Б Спеціальність 

3 первинним 
інструктажем 

з техніки безпеки 
ознайомлений(а ) 

Підпис 

Рибальченко 
Анна Михайлівна 

«Агрономія» Ознайомлена 

Бережна 
Галина Василівна 

«Екологія», «Технологі ї захисту навколишнього 
середовища», «Захист і карантин рослин» 

Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 

Гаркуль 
Вікторія Олександрівна 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

Ольшанська 
Тетяна Іванівна 

«Агроінженерія» Ознайомлена 

Литвиненко 
Юлія Борисівна 

«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 

Мокра 
Світлана Юрі ївна 

«Технологія виробництва і переробки продукці ї 
тваринництва» 

Ознайомлена 

Романкова 
Гетяна Олександрівна 

«Харчові технологі ї» Ознайомлена 

Остапе нко 
Ольга Миколаївна 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 
«Політологія» 

Ознайомлена 

10. 
Кононенко 

Жанна Андрі ївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Політологія» 
Ознайомлена 

Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

12. 
Красота 

Олена Григорівна 
«Облік і оподаткування», «Філологія» Ознайомлена 

13. Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 

14. 
Моргун 

Марина Вікторівна 
«Економіка» , «Маркетинг» Ознайомлена 

15. 
Мамедова 

Зульфія Камандар кзи 
«Менеджмент» . 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлена 

1 6 . 

17. 

Костоглод 
Андрій Костянтинович 

«Менеджмент» . 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлений 

Сазонова 
Наталія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність». «Право», 

« Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена 

19. 

Козаченко 
Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена 

Лихопій 
Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» , 
«Агрономія» . «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» . 
«Ветеринарна медицина». «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена 

20 . Келемеш 
Антон Олександрович 

Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії 

Ознайомлений 

Інструктаж проведений відповідальним секретарем приймальної комісії В. О. Осташовою 
09 липня 2018 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 4 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація проведення навчання з охорони праці із технічними секретарями 
приймальної комісії 

№ 
п/п 

П І В Спеціальність 
З вимогами охорони 

праці ознайомлений(а) 
Підпис 

Рибальченко 
Анна Михайлівна 

«Агрономія» Ознайомлена 

2. 
Бережна 

Галина Василівна 
«Екологія» , «Технологі ї захисту навколишнього 

середовища», «Захист і карантин рослин» 
Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 

Гаркуль 
Вікторія Олександрівна 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

Ольшанська 
Тетяна Іванівна 

«Агроінженерія» Ознайомлена 

Литвиненко 
Юлія Борисівна 

«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 

7. 
Мокра 

Світлана Юріївна 
«Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 
Ознайомлена 

Романкова 
Тетяна Олександрівна 

«Харчові технологі ї» Ознайомлена 

Остапенко 
Ольга Микола ївна 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 
«Політологія» 

Ознайомлена 

10. 
Кононенко 

Жанна Андрі ївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Політологія» 
Ознайомлена 

1 1. Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування», «Філологія» Ознайомлена 

12. 
Красота 

Олена Григорівна 
«Облік і оподаткування», «Філологія» Ознайомлена 

Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 
та 

Моргун 
Марина Вікторівна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 

Мамедова 
Зульфія Камандар кзи 

«Менеджмент» , 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлена 

Костоглод 
Андрій Костянтинович 

«Менеджмент» , 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлений 

17. 
Сазонова 

Наталія Анатолі ївна 

Козаченко 
Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність», «Право». 

«Інформаційні системи і технологі ї». 
Ознайомлена 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена Н-

Лихопій 
Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» , 
«Агрономія» . «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» . 
«Ветеринарна медицина». «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена б 

2 0 . 
Келемеш 

Антон Олександрович 
Заступник в ідповідального секретаря 

приймальної комісії 
Ознайомлений 

Навчання проведене відповідальним секретарем приймальної комісії В.О. Осташовою 
09 липня 2018 року. 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 5 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація проведення навчання з програмного забезпечення приймальної 
кампанії 2018 року із технічними секретарями приймальної комісії 

№ 
п/п 

І Ь Спеціальність 

3 програмним 
забезпеченням 

приймальної кампанії 
ознайомлений(а ) 

Підпис 

Рибальченко 
Анна Михайл івна 

«Агрономія» Ознайомлена 

2 . 
Бережна 

Галина Василівна 
«Екологія», «Технологі ї захисту навколишнього 

середовища», «Захист і карантин рослин» 
Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 

Гаркуль 
Вікторія Олександрівна 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

Ольшанська 
Тетяна Іванівна 

«Агроінженерія» Ознайомлена 

Литвиненко 
Юлія Борисівна 

«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 

Мокра 
Світлана Юрі ївна 

«Технологія виробництва і переробки продукці ї 
тваринництва» 

Ознайомлена 

Романкова 
Тетяна Олександрівна 

«Харчові технології» Ознайомлена 

9. 
Остапенко 

Ольга Микола ївна 
«Фінанси, банківська справа га страхування», 

«Політологія» 
Ознайомлена 

10. 
Кононенко 

Жанна Андрі ївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Політологія» 
Ознайомлена 

Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування», «Філологія» Ознайомлена 

12. 
Красота 

Олена Григорівна 
«Облік і оподаткування», «Філологія» Ознайомлена 

13. Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 

14. 
Моргун 

Марина Вікторівна 
«Економіка» , «Маркетинг» Ознайомлена 

15. 
Мамедова 

Зульфія Камандар кзи 
«Менеджмент» , 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлена 

16. 
Костоглод 

Андрій Костянтинович 
«Менеджмент» , 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлений 

О/ 
17. 

Сазонова 
Наталія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена 

18. 
Козаченко 

Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технологі ї» , 
Ознайомлена 

19. 
Лихопій 

Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» . 
«Агрономія» . « Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» , 
«Ветеринарна медицина». «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена 

2 0 . 
Келемеш 

Антон Олександрович 
Заступник в ідповідального секретаря 

приймальної комісії 
Ознайомлений 

Навчання проведене адміністратором бази даних СДЕБО А.М. Дзяпком. 
09 липня 2018 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 6 до протоколу №16 засідання приймальної комісії 

Реєстрація ознайомлення із нормами Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII та відповідними підзаконними 

нормативними актами технічних секретарів приймальної комісії 

№ 
п/п 

П І Б 

Рнбальченко 
Анна Михайлівна 

Спеціальність 

«Агрономія» 

З нормами Закону 
Укра їни «Про 

запобігання корупції» 
ознайомлений(а) 

Підпис 

Ознайомлена 

Бережна 
Галина Василівна 

«Екологія», «Технологі ї захисту навколишнього 
середовища», «Захист і карантин рослин» 

Ознайомлена 

Улько 
Олена Володимирівна 

«Ветеринарна медицина» Ознайомлена 

Гаркуль 
Вікторія Олександрівна 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ознайомлена 

Ольшанська 
Тетяна Іванівна 

«Агроінженерія» Ознайомлена 

Литвиненко 
Юлія Борисівна 

«Галузеве машинобудування» Ознайомлена 
М. 

Мокра 
Світлана Юрі ївна 

«Технологія виробництва і переробки продукці ї 
тваринництва» 

Ознайомлена 

Романкова 
Тетяна Олександрівна 

«Харчові технологі ї» Ознайомлена 

9 . 
Остапенко 

Ольга Миколаївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Політологія» 
Ознайомлена 

10. 
Кононенко 

Жанна Андрі ївна 
«Фінанси, банківська справа та страхування». 

«Політологія» 
Ознайомлена 

п. Грибовська 
Юлія Миколаївна 

«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена 

12. 
Красота 

Олена Григорівна 
«Облік і оподаткування». «Філологія» Ознайомлена (О 

13. Баган 
Надія Валері ївна 

«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 

14. 
Моргун 

Марина Вікторівна 
«Економіка» . «Маркетинг» Ознайомлена 

15. 
Мамедова 

Зульфія Камандар кзи 
«Менеджмент» , 

«Публічне управління та адміністрування» 
Ознайомлена 

1 6 . 

17. 

Костоглод 
Андрій Костянтинович 

«Менеджмент» . 
«Публічне управління та адміністрування» 

Ознайомлений 

Сазонова 
Наталія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність», «Право», 

«Інформаційні системи і технологі ї», 
Ознайомлена тл 

19. 

Козаченко 
Юлія Анатолі ївна 

«Підприємництво , торгівля та б іржова 
діяльність», «Право», 

« Інформаційні системи і технологі ї» . 
Ознайомлена 

Лихопій 
Вікторія Іванівна 

«Економіка» . «Менеджмент» . «Маркетинг» , 
«Агрономія» . «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» . 
«Ветеринарна медицина» . «Публічне 

управління та адміністрування» (при вступі на 
навчання за ступенем «Доктор філософії») 

Ознайомлена 

2 0 . 
Келемеш 

Антон Олександрович 
Заступник в ідповідального секретаря 

приймальної комісії 
Ознайомлений 

Навчання проведене відповідальним секретарем приймальної комісії В. О. Осташовою 
09 липня 2017 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 


