
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«02» жовтня 2019 р. Полтава № 4 3 

Голова - Аранчій В. І. 
Секретар - Келемеш А. О. 
Присутні: Вакуленко Ю.В., 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 фахових атестаційних комісій. 
2. Про внесення змін до складу предметних екзаменаційних та комісій для 

проведення співбесід. 
3. Про внесення змін до складу відбіркових комісій. 
4. Про створення предметних комісій для проведення вступних іспитів до 

аспірантури у 2020 році. 

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

запропонував з метою проведення фахових вступних випробувань при вступі до 
академії внести наступні зміни до складу фахових атестаційних комісій: 

1) вивести зі складу фахової атестаційної комісії за освітньо-професійною 
програмою Місцеве самоврядування зі спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування і Менеджмент підприємства спеціальності 073 Менеджмент 
ступеня вищої освіти Бакалавр Коваленко Марину Вікторівну; 

2) вивести зі складу фахової атестаційної комісії за освітньо-професійною 
програмою Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг, ступінь вищої освіти 
Магістр Хурдей Вікторію Дмитрівну та ввести головою комісії Терещенка Івана 
Олексійовича. 

УХВАЛИЛИ: 
внести наступні зміни до складу фахових атестаційних комісій: 
1) вивести зі складу фахової атестаційної комісії за освітньо-професійною 

програмою Місцеве самоврядування зі спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування і Менеджмент підприємства спеціальності 073 Менеджмент 
ступеня вищої освіти Бакалавр Коваленко Марину Вікторівну; 

2) вивести зі складу фахової атестаційної комісії за освітньо-професійною 
програмою Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг, ступінь вищої освіти 
Магістр Хурдей Вікторію Дмитрівну та ввести головою комісії Терещенка Івана 
Олексійовича. 

Прийнято одноголосно. 



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

запропонував з метою організації та проведення вступних випробувань та 
співбесід внести наступні зміни до складу предметних екзаменаційних комісій: 

вивести зі складу предметної та предметної екзаменаційної комісії з 
іноземної мови Люльку Вікторію Миколаївну та ввести головою комісії 
Сахарову Людмилу Миколаївну. 

внести наступні зміни до складу предметних екзаменаційних комісій: 
вивести зі складу предметної та предметної екзаменаційної комісії з 

іноземної мови Люльку Вікторію Миколаївну та ввести головою комісії 
Сахарову Людмилу Миколаївну. 

Прийнято одноголосно. 

Келемеша А. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
запропонував з метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому 
документів та оформлення особових справ вступників внести наступні зміни до 
складу відбіркових комісій: 

вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 
факультету технічного секретаря Гармаш Ольгу Іванівну та ввести 
Скоряк Юлію Борисівну 

внести наступні зміни до складу відбіркових комісій: 
вивести зі складу відбіркової комісії інженерно-технологічного 

факультету технічного секретаря Гармаш Ольгу Іванівну та ввести 
Скоряк Юлію Борисівну 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував з метою організації та проведення вступних іспитів для здобуття 
вищої освіти ступеня доктора філософії при вступі до академії у 2020 році 
створити предметні комісії для проведення вступних іспитів до аспірантури 
(Додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: 
затвердити склад предметних комісій для проведення вступних іспитів до 

аспірантури (Додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: 

3. СЛУХАЛИ: 

УХВАЛИЛИ: 

Голова засідання 

Секретар 



Додаток 1 до протоколу №43 засідання приймальної комісії 

Склад предметних комісій для проведення вступних іспитів до аспірантури 
у 2020 році 

Спеціальність 051 Економіка 
1. Макаренко Петро Миколайович - голова комісії; 
2. Березіна Людмила Михайлівна - член комісії; 
3. Пантелеймоненко Андрій Олексійович - член комісії. 

Спеціальність 073 Менеджмент 
1. Маркіна Ірина Анатоліївна - голова комісії; 
2. Зось-Кіор Микола Валерійович - член комісії; 
3. Федірець Олег Володимирович - член комісії. 

Спеціальність 075 Маркетинг 
1. Писаренко Володимир Вікторович - голова комісії; 
2. Шульга Людмила Володимирівна - член комісії; 
3. Терегценко Іван Олексійович - член комісії. 

Спеціальність 201 Агрономія 
1. Шевніков Микола Янаєвич - голова комісії; 
2. Гангур Володимир Васильович - член комісії; 
3. Писаренко Віктор Микитович - член комісії. 

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
1. Шостя Анатолій Михайлович - голова комісії; 
2. Поліщук Анатолій Анатолійович - член комісії. 
3. Кравченко Оксана Іванівна - член комісії; 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 
1. Євстаф'єва Валентина Олександрівна - голова комісії; 
2. Киричко Борис Павлович - член комісії. 
3. Кулинич Сергій Миколайович - член комісії; 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 
1. Лозинська Тамара Миколаївна - голова комісії; 
2. Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна - член комісії; 
3. Писаренко В'ячеслав Петрович - член комісії. 

Комісія з іноземної мови 
1. Сільчук Олеся Василівна - голова комісії (англійська мова); 
2. Воловик Лариса Борисівна - член комісії (англійська і німецька мови); 
3. Воскобойник Валентина Іванівна - член комісії (англійська мова); 
4. Дедухно Алла Володимирівна - член комісії (англійська і німецька мови); 
5. Красота Олена Григорівна - член комісії (англійська мова). 


