
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«27» грудня 2017 р. Полтава №47 

Г олова - Костенко О.М. 
Секретар - Осташова В.О. 
Присутні: Келемеш А.О., Ляшенко В.В., Кулинич С.М., Поліщук А.А., 

Галич О.А., Лапенко Т.Г., Дорогань-Писаренко Л.О., 
Козаченко О.М., Матюха В.В., Голос А.Е. 

Порядок денний: 
1. Про затвердження графіку консультацій та розкладу вступних 

випробувань. 
2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб 

вступників за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс та зі скороченим терміном навчання) заочної форми навчання. 

3. Про зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб 
вступників за СВО «Магістр» заочної форми навчання. 

4. Про звіти голів предметних комісій про роботу у 2017 році. 
5. Про звіт приймальної комісії про роботу у 2017 році. 
6. Про звіт апеляційної комісії про роботу у 2017 році. 
7. Про затвердження складу приймальної комісії на 2018 рік. 
8. Про створення предметних екзаменаційних та комісій для 

проведення співбесід на 2018 рік. 
9. Про створення відбіркових комісій на 2018 рік. 
10. Про створення фахових атестаційних комісій за ступенями 

«Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання та з нормативним терміном на 
2 (3) курс) та «Магістр» на 2018 рік. 

11. Про створення предметних комісій для проведення вступних іспитів 
до аспірантури у 2018 році. 

12. Про створення апеляційної комісії на 2018 рік. 
13. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 р. 

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

довела до відома графік консультацій та розклад вступних випробувань для 
вступників за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (з нормативним терміном 
навчання на 2(3) курс) та співбесід для осіб, які не менше року здобувають 
вищу освіту у академії для вступу на 2 курс за іншою спеціальністю заочної 
форми навчання (Додаток 1). 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити графік консультацій та розклад вступних випробувань 

вступників за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (з нормативним терміном 
навчання на 2(3) курс) та співбесід для осіб, які не менше року здобувають 
вищу освіту у академії для вступу на 2 курс за іншою спеціальністю заочної 
форми навчання (Додаток 1). 

Прийнято одноголосно. 

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

оголосила списки рекомендованих до зарахування за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) курс та зі скороченим терміном 
навчання) заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
(Додаток 2). 

УХВАЛИЛИ: 
Зарахувати на заочну форму навчання вступників за СВО «Бакалавр» (з 

нормативним терміном навчання на 2(3) курс та зі скороченим терміном 
навчання) за спеціальностями (напрямами підготовки) за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб (Додаток 2). 

Прийнято одноголосно. 

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

оголосила списки рекомендованих до зарахування за СВО «Магістр» заочної 
форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 3). 

УХВАЛИЛИ: 
Зарахувати на заочну форму навчання вступників за СВО «Магістр» за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (Додаток 3). 
Прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 
звіти голів предметних комісій про роботу у 2017 році: 
Шенгерій Л. М. - про роботу предметної комісії з математики; 
Піщаленко М. А. - про роботу предметної комісії з біології; 
Сизоненко Н. М. - про роботу предметної комісії з української мови; 
Макарець С.В. - про роботу предметної комісії з історії України. 

УХВАЛИЛИ: 
затвердити звіти голів предметних комісій про роботу у 2017році. 

Прийнято одноголосно. 
5. СЛУХАЛИ: 

звіт приймальної комісії про роботу у 2017 році Осташової В, О., 
відповідального секретаря приймальної комісії (Додаток 4). 



УХВАЛИЛИ: 
1) затвердити звіт приймальної комісії про роботу у 2017 році 

(Додаток 4); 
2) роботу приймальної комісії визнати задовільною. 

Прийнято одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: 
звіт про роботу апеляційної комісії у 2017 році Горба О. О., голови 

апеляційної комісії (Додаток 5). 

УХВАЛИЛИ: 
затвердити звіт апеляційної комісії про роботу у 2017 році (Додаток 5). 

Прийнято одноголосно. 

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

представила для обговорення проект складу приймальної комісії у 2018 році 
(Додаток 6). 

УХВАЛИЛИ: 
затвердити склад приймальної комісії на 2018 рік (Додаток 6). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонувала з метою організації та проведення вступних випробувань та 
співбесід у 2018 р. створити комісії у наступному складі (Додаток 7). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити склад предметних екзаменаційних комісій та комісій для 

проведення співбесід на 2018 р. (Додаток 7). 
Прийнято одноголосно. 

9. 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 
створити комісії у наступному складі (Додаток 8). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити склад відбіркових комісій на 2018 р. (Додаток 8). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонувала з метою проведення фахових вступних випробувань за 



ступенями «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання та з нормативним 
терміном на 2 (3) курс) та «Магістр» при вступі до академії створити фахові 
атестаційні комісії на 2018 рік у наступному складі (Додаток 9). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити склад фахових атестаційних комісій на 2018 рік (Додаток 9). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонувала з метою організації та проведення вступних іспитів для 
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії при вступі до академії у 
2018 році створити предметні комісії для проведення вступних іспитів до 
аспірантури (Додаток 10). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити склад предметних комісій для проведення вступних іспитів 

до аспірантури (Додаток 10). 
Прийнято одноголосно. 

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

запропонувала з метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій 
вступників створити апеляційну комісію на 2018 рік у наступному складі 
(Додаток 11). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити склад апеляційної комісії на 2018 рік (Додаток 11). 

Прийнято одноголосно. 

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

план роботи приймальної комісії на 2018 р. (Додаток 12). 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити план роботи приймальної комісії на 2018 рік (Додаток 12). 

Прийнято одноголосно. 

Голова засідання, професор 

Секретар 

О. М. Костенко 

В. О. Осташова 



ЗАТВЕР, 
/ в.о. айадемії, професор 

\ ГІ. В. Писаренко 

Додаток 1 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

ГРАФІК 
консультацій з фахових випробувань для вступників за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання 

на 2 (3) курс) заочної форми навчання до Полтавської державної аграрної академії у 2018 р. 
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Консультації з фахових 

випробувань 

21.02.18 

о 17.30 

ауд. 11 

21.02.18 

о 17.30 

ауд. 438 
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ауд. 310 
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ауд. 427 
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21.02.18 

о 17.30 

ауд. 437 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



ЗАТВЕР, 
в.о , професор 

] Іисаренко 

РОЗКЛАД 
фахових випробувань для вступників за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2 (3) курс) 

заочної форми навчання до Полтавської державної аграрної академії у 2018 
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Додаткове фахове 
випробування 

22.02.2018 
о 9.30 
ауд.11 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 495 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 328 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 434 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 447 
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о 9.30 

ауд. 492 
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о 9.30 

ауд. 507 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 502 

22.02.2018 
о 9.30 

ауд. 500 

Вступне фахове 
випробування 

23.02.2018 
о 9.30 
ауд.11 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 495 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 328 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 434 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 447 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 438 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 503 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. ВАЗ 

23.02.2018 
о 9.30 

ауд. 500 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



ЗАТВЕР, 
р академії, професор 

II. В. Писаренко 
• і 

°04 З' РОЗКЛАД 
вступних співбесід за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2 (3) курс) заочної форми навчання 

для осіб, які не менше одного року здобувають вищу освіту або при вступі на основі диплома бакалавра 
(спеціаліста, магістра) до Полтавської державної аграрної академії у 2018 р. 
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23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 23.02.2018 
Математика о 11.00 о 11.00 о 11.00 о 11.00 о 11.00 о 11.00 о 11.00 

ауд. 439 ауд. 439 ауд. 439 ауд. 439 ауд.439 ауд. 439 ауд. 439 
23.02.2018 23.02.2018 

Біологія о 11.00 
ауд. 437 

о 11.00 
ауд. 437 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



ГРАФІК 
консультацій зі вступних випробувань до аспірантури очної та заочної форм навчання до 

Полтавської державної аграрної академії у 2018 р. 

Спеціальність 

Вступне випробування 

Агрономія Менеджмент 

Консультації зі спеціальності 28.02.2018 о 17.00 ауд. 41 28.02.2018 о 17.00 ауд. 439 

Консультації з іноземної мови 01.03.2018 о 8.00 ауд. 446 01.03.2018 о 8.00 ауд. 446 

Відповідальний секретар приймальної комісії 1Г В. О. Осташова 



демії, професор 
П. В. Писаренко 
Р-

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до аспірантури очної та заочної форм навчання до 

' Спеціальність 

Вступне випробування 

Агрономія Менеджмент 

Додатковий іспит зі спеціальності 01.03.2018 о 11.00 ауд. 45 01.03.2018 о 11.00 ауд. 439 

Іноземна мова 02.03.2018 о 8.00 ауд. 448, 449 02.03.2018 о 13.00 ауд. 448, 449 

Вступний іспит зі спеціальності 05.03.2018 о 11.00 ауд. 23 05.03.2018 о 13.00 ауд. 434 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 2 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Списки вступників зарахованих на навчання за СВО «Бакалавр» 
(з нормативним терміном навчання на 2(3) курс) заочної форми 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

201 Агрономія (2 курс нормативний термін навчання) 
Мурашкіна Марина Іванівна Устінов Олексій Ігорович 
Садовий Сергій Володимирович Фісенко Владислав Андрійович 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
(2 курс нормативний термін навчання) 

Лень Сергій Васильович Михайлюк Сергій Миколайович 

6.030504 Економіка підприємства (3 курс нормативний термін навчання) 
Прокуда Сергій Олексійович 
Короленко Зоя Петрівна 

6.030509 Облік і аудит (3 курс нормативний термін навчання) 
Боровик Олена Віталіївна Лісова Наталія Володимирівна 
Гаджієва Валентина Дмитрівна Скляр Вікторія Володимирівна 
Дем'яненко Вікторія Григорівна Щупець Роман Миколайович 

6.030601 Менеджмент (3 курс нормативний термін навчання) 
Масюк Марина Григорівна Носач Антоніна Миколаївна 
Коробко Олександр Анатолійович Пересадько Дмитро Леонідович 

6.090101 Агрономія (3 курс нормативний термін навчання) 
Виповський Анатолій Олексійович Коротишев Дмитро Вікторович 
Ігнатенко Анна Сергіївна Коротишева Сніжана Сергіївна 
Ігнатова Ольга Володимирівна Павленко Руслан Владиславович 
Кучко Юлія Олександрівна Пашкіна Наталія Олександрівна 
Берегова Анна Сергіївна Невзоров Сергій Едуардович 

6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
(З курс нормативний термін навчання) 

Голубнича Вікторія Олександрівна Отисько Людмила Василівна 
Жернова Руслана Богданівна Панов Євгеній Олександрович 
Коноваленко Світлана Владиславівна Сидоренко Олена Василівна 
Олексієнко Лілія Сергіївна Щербань Наталія Володимирівна 

6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 
(З курс нормативний термін навчання) 

Аксьоненко Станіслав Русланович Кобзар Вадим Валерійович 
Бажул Артем Анатолійович Кропивка Анатолій Миколайович 
Галушка Микола Валерійович Нехай Кирило Олексійович • 
Данилейко Олександр Анатолійович Пожар Валентин Васильович 
Димов Валерій Валерійович Шовкопляс Ігор Павлович 



Додаток 3 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Списки вступників зарахованих на навчання за СВО «Магістр» заочної 
форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

Батрак Євгеній Олександрович 
Головін Ростислав Юрійович 
Горопашний Віталій Вікторович 
Жилін Дмитро Геннадійович 
Мацак Зоя Григорівна 
Михайлик Наталія Петрівна 
Натрусна Наталія Олександрівна 

Економіка 
Романько Людмила Миколаївна 
Сироїд Тетяна Степанівна 
Смольнікова Лариса Василівна 
Снитка Лариса Володимирівна 
Чегринець Вікторія Миколаївна 
Штефан Наталія Павлівна 

071 Облік 
Антоненко Юлія Сергіївна 
Бактибаєва Надія Валеріївна 
Баранець Валентина Марківна 
Бігун Наталія Вікторівна 
Бондаренко Яна Юріївна 
Ботченко Вікторія Вікторівна 
Вовкодав Юлія Олександрівна 
Возняк Олена Анатоліївна 
Ганенко Людмила Володимирівна 
Денисенко Ольга Петрівна 
Дробітько Марина Володимирівна 
Збарська Любов Анатоліївна 
Клімко Людмила Владиславівна 
Кобченко Наталія Григорівна 
Криворучко Лариса Василівна 

і оподаткування 
Кужеленко Станіслав Олегович 
Лобач Катерина Павлівна 
Масленко Марина Олександрівна 
Мельник Катерина Дмитрівна 
Михненко Леся Василівна 
Муліка Володимир Васильович 
Нікіфорова Анастасія Михайлівна 
Селецька Олена Борисівна 
Сергієнко Світлана Василівна 
Соколянська Марина Володимирівна 
Тарапунець Тетяна Григорівна 
Хорольська Руслана Дмитрівна 
Шаповал Інна Миколаївна 
Шаповал Ілля Ілліч 

072 Фінанси, банківська 
Бородай Євгеній Андрійович 
Вакуленко Людмила Володимирівна 
Гудзенко Андрій Андрійович 
Кордубан Олександр Вікторович 
Костюк Каріна Миколаївна 
Куліков Олексій Леонідович 
Луговий Дмитро Володимирович 

справа та страхування 
Науменко Катерина Андріївна 
Савич (Дмитрієва) Анна Олександрівна 
Федоренко Михайло Романович 
Фесенко Дмитро Вікторович 
Чернушенко (Максецька) Олена 
Віталіївна 
Ярмак (Легейда) Оксана Петрівна 

073 Менеджмент 
Адаменко Ольга Миколаївна 
Алієва Вікторія Асіфівна 
Безотосна Наталія Вікторівна 
Бех Володимир Юрійович 
Вигівська Інна Анатоліївна 
Вовк Ігор Миколайович 
Гаряга Валентина Юріївна 
Гладілін Дмитро Валерійович 
Гордівська Аліна Сергіївна 
Дековець Катерина Олександрівна 

(Менеджмент організацій) 
Иорик Микола Васильович 
Коваль Володимир Анатолійович 
Купцова Вікторя Вікторівна 
Лихо Наталія Григорівна 
Логвіненко Дар'я Олександрівна 
Марченко Оксана Олександрівна 
Маслій Яна Сергіївна 
Ніколаєнко Андрій Валерійович 
Остапенко Сніжана Юріївна 
Писаренко Ольга Вікторівна 



Плюйко Ірина Олександрівна 
Севастьянов Андрій Андрійович 
Стоян Євгеній Євгенійович 
Сугак Роман Вікторович 

Тупкало Богдана Миколаївна 
Устименко Таїса Валеріївна 
Фоміна Валентина Олександрівна 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Вершинін Павло Михайлович Портянік Марина Ігорівна 
Горева Марина Ігорівна Рудь Іван Ігорович 
Омельчук Андрій Юрійович Удовенко Андрій Володимирович 

204 Технології виробництва 
Андреєнко Дмитро Миколайович 
Багатченко Тетяна Вікторівна 
Барабанюк Ірина Павлівна 
Безугла Аліна Юріївна 
Билим Ангеліна Миколаївна 
Бойко Тетяна Михайлівна 
Бухун Денис Петрович 
Войко Роман Анатолійович 
Гала Ірина Станіславівна 
Гамбаров Олександр Ігорович 
Гапоненко Оксана Сергіївна 
Гольонко Олександр Григорович 
Григор'єва Віка Василівна 
Заворотило Олександр Сергійович 
Ільясова Анастасія Русланівна 
Катеренчук Наталія Миколаївна 
Кравцов Владислав Володимирович 

і переробки продукції тваринництва 
Кравчук Сергій Васильович 
Лінок Дар'я Олегівна 
Мельник Микола Ігорович 
Новак Дмитро Юрійович 
Нос Олександр Станіславович 
Окара Оксана Олександрівна 
Ослам Анна Миколаївна 
Портна Ірина Вячеславівна 
Портний Володимир Олександрович 
Стеблюк Анастасія Володимирівна 
Сухорський Валентин Євгенійович 
Тарадник Світлана Василівна 
Тараненко Олександр Миколайович 
Титаренко Ярослав Олександрович 
Ширшов Юрій Іванович 
Яретик Віталій Олександрович 
Яцько Ольга Володимирівна 

208 Агроінженерія 
Гудзенко Олександр Юрійович Огороднік Анатолій Петрович 
Джурка Едуард Вікторович Пащенко Олександр Вікторович 
Дзюба Ігор Юрійович Петренко Валентин Миколайович 
Діденко Богдан Олександрович Таранень Олександр Васильович 
Живолуп Олег Миколайович Штучка Олександр Олександрович 
Івченко Євгеній Юрійович Щербак Оксана Володимирівна 
Кушнір Михайло Юрійович 

281 Публічне управління та адміністрування 
Аванесов Степан Георгійович Окара Володимир Григорович 
Левченко Тетяна Іванівна Шило Наталія Михайлівна 
Мазаратій Наталія Іванівна Явтушенко Світлана Павлівна 
Набок Яніна Юріївна 



Додаток 4 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Звіт про роботу приймальної комісії у 2017 році 

З метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників, відповідно до 
Положення про апеляційну комісію Полтавської державної аграрної академії, розробленого 
на підставі Положення про приймальну комісію Полтавської державної аграрної академії, 
затвердженого ректором академії 22.12.2015 року, апеляційна комісія була створення 
наказом ректора академії № 34 від 16 лютого 2017 року. До складу апеляційної комісії були 
включені провідні науково-педагогічні працівники академії, вчителі полтавських 
загальноосвітніх шкіл та представник від студентського самоврядування академії. 

У своїй діяльності комісія керувалася Правилами прийому до Полтавської державної 
аграрної академії у 2017 році, розглянутими та схваленими на засіданні вченої ради академії 
від 15.12.2016 р., протокол № 12, зі змінами. 

За час вступної кампанії 2017 року до апеляційної комісії заяв від вступників не 
надійшло. 

Голова апеляційної комісії, доцент О. О. Горб 



Додаток 5 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Звіт апеляційної комісії про роботу у 2017 році 

ЗВІТ 
про роботу приймальної комісії в 2017 році 

Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору вступників була 
створена приймальна комісія в кількості 15 осіб (наказ № 198 від 12.12.2016 року зі змінами 
від 03.03.2017 р., наказ № 54). до складу якої ввійшли: ректор академії Аранчій В. І. - як 
голова приймальної комісії, перший проректор Костенко О. М. - як заступник голови 
приймальної комісії, Осташова В. О. - як відповідальний секретар приймальної комісії, 
декани та заступники деканів факультетів, представники профкому, студкому академії, 
директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, 
директор Аграрного коледжу управління і права ПДАА. 

Правила прийому до ПДАА у 2017 році розроблені на підставі Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом МОН 
України від 10.10.2016 р. № 1236, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 
України 23.11.2016 р. за № 1515/29645, затверджені вченою радою Академії 15 грудня 2016 
року, протокол №12. 

На підставі Наказу МОН України № 1511л від 16.12.2016 р. «Про ліцензування 
освітньої діяльності», виданого на підставі рішення Ліцензійної комісії від 14.12.2016 р. 
(протокол №20/1) та Наказу МОН України № 1515л від 27.12.2016 р. «Про ліцензування 
освітньої діяльності», виданого на підставі рішення Ліцензійної комісії від 23.12.2016 р. 
(протокол №32/1) було внесено зміни до Правил прийому, протокол № 15 від 23.12.2016 р. 

На підставі Наказу МОН України № 1л від 6.01.2017 р. «Про ліцензування освітньої 
діяльності», та Наказу МОН України № 5л від 20.01.2017 р. «Про ліцензування освітньої 
діяльності», Наказу МОН України № 28л від 10.02.2017 р. «Про ліцензування освітньої 
діяльності» та Наказу МОН України № 36л від 24.02.2017 р. «Про ліцензування освітньої 
діяльності» було внесено зміни до Правил прийому, протокол № 21 від 28.02.2017 р. 

На підставі Наказів МОН України № 43л від 10.03.2017 р. «Про ліцензування 
освітньої діяльності», № 62л від 31.03.2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності» та 
листів МОН від 30.01.2017 р. № 1/9-34 і від 24.02.2017 р. № 1/9-108 було внесено зміни до 
Правил прийому, протокол № 22 від 04.04.2017 р. 

На підставі Наказу МОН України № 70л від 07.04.2017 р. «Про ліцензування освітньої 
діяльності» було внесено зміни до Правил прийому, протокол № 24 від 25.04.2017 р. 

На підставі наказу МОН України №637 від 24.04.2017 р. «Про зміни лр наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року « 1236 «Про затвердження 
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за №646/30514 було 
внесено зміни до Правил прийому, протокол № 26 від 09.06.2017 р. 

На підставі наказу МОН України № 945 від 30.06.2017 р. «Про затвердження Змін до 
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645». 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за № 813/30681 було 
внесено зміни до Правил прийому, протокол № 36 від 07.07.2017 р. 

На підставі рішення вченої ради від 19.12.2017 року, протокол № 8 , було внесено 
зміни до Правил прийому до ПДАА в 2017 році. 

Приймальна комісія діє на підставі Положення «Про приймальну комісію Полтавської 



державної аграрної академії», схваленого вченою радою Академії, протокол №5 від 
25.11.2015 року, введене в дію наказом ректора Полтавської державної аграрної академії від 
07.12.2015 №228. розроблене на підставі Примірного положення про приймальну комісію 
вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН України 15.10.2015 р. №1085 та 
змінами відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. №622, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за №860/28990. Положення «Про 
апеляційну комісію Полтавської державної аграрної академії» затверджене в установленому 
порядку, а саме: схвалено вченою радою Академії від 25.11.2015 р., протокол № 5. 

На останньому засіданні роботи приймальної комісії у 2016 році було затверджено 
план роботи на 2017 рік, який виконано у повному обсязі. 

З метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення 
особових справ вступників наказом ректора Академії від 16.02.2017 р. № 36 було створено 
відбіркову комісію, до складу якої було внесено зміни згідно наказів ректора Академії від 
29.05.2017 р. № 135 та від 23.06.2017 р. № 155. В рамках профорієнтаційної роботи серед 
випускників шкіл Академія приймала участь у виставках, презентаціях навчальних закладів 
м. Полтави, проводила заходи в школах Полтавської області. Крім того інформація про 
ліцензійний набір студентів відображалася у засобах масової інформації. 

Згідно наказів по академії № 178 від 21.11.2016 року, № 38 від 16.02.2017 р., №250 
від 31.10.2017 р„ № 269 від 20.11.2017 р. - 03.12.2016 року, 04.03.2017 року, 04.11.2017 року, 
02.12.2017 року відповідно були проведені «Дні відкритих дверей», у яких взяли участь 
223 особи з Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Харківської та інших 
областей. У даних заходах були представлені переважна більшість районів області (рис. 1 та 
табл. 1). 
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Рис. 1. Відвідування Днів відкритих дверей, 2008-2017 рр. 

До початку роботи приймальної комісії була поновлена наочна агітація з питань 
вступу до академії, обладнані приміщення, підготовлені робочі місця, постійно готувалися та 
замовлялися бланки необхідної документації, придбавалося необхідне канцелярське 
приладдя. 



Кількість відвідувачів Дня відкритих дверей за напрямами підготовки 
спеціальностями, 2008-2017 рр. 
і? і?8 т ті і? ш? т іо? о̂  Пп 11 іпя т о і ї ї І? 

Таблиця І 
/ 

Спеціальність 2008 2009 2010 26.03. 
2011 

19.02. 
2011 

28.01 
2012 

01.12. 
2012 

02.02. 
2013 

02.03. 
2013 

30.11 
2013 

08.02. 
2014 

01.11 
2014 

29.11. 
2014 

07.02. 
2015 

1 2 . 1 2 . 
2015 

26.03. 
2016 

03.12. 
2016 

04.03. 
2017 

04.11 
2017 

32 12. 
2017 

Філологія 
Економіка 15 33 12 27 17 14 12 17 12 17 
Політологія 
Облік і 
оподаткування 41 28 19 21 11 18 10 
Фінанси БСС 29 28 14 13 15 12 13 
Менеджмент 25 25 11 20 13 12 12 11 24 10 
Маркетинг 
ПТБД 
Екологія 
Ін форм. сис. та 
технології 
Галузеве маш-і 
Право 
Харчові технології 
Агрономія 21 12 16 33 27 15 30 18 15 19 16 12 39 10 
Захист і карантин 
рослин 
ТВППТ 49 23 13 18 13 11 14 10 13 13 
Агроінженерія 41 34 31 22 23 31 11 22 17 13 17 20 
Ветеринарна 
медицина 22 13 14 18 27 27 12 21 15 14 29 34 21 12 21 

Вет. гігієна, 
санітарія і екс-за 
ПУА 
Всього 243 202 113 54 63 181 142 146 92 130 112 51 44 111 112 95 78 137 52 34 

Згідно з положенням «Про приймальну комісію Полтавської державної аграрної 
академії» та з метою організації та проведення вступних випробувань та співбесід при вступі 
для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) при 
вступі до академії у 2017 році було створено предметні екзаменаційні комісії та комісії для 
проведення співбесід (наказ ректора Академії від 30.01.2017 р. № 21) та внесено до них зміни 
(наказ ректора Академії від 29.05.2017 р. № 136). 

З метою проведення фахових вступних випробувань за ступенями вищої освіти 
«Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання та з нормативним терміном на 2 (3) курс) та 
«Магістр» при вступі до Академії у 2017 році наказом ректора Академії № 35 від 16.02.2017 
р. було створено фахові атестаційні комісії. 

Голови предметних та фахових атестаційних комісій за чотири місяці до проведення 
вступних випробувань та продовження ступеневої підготовки на навчання за ступенями 
вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» підготували програми та екзаменаційні завдання у 
вигляді тестів, розробили критерії оцінки знань вступників. Вступні випробування 
проходили у письмовій формі, що дало змогу вчасно перевірити роботи вступників, 
сформувати рейтингові списки та надати рекомендації до зарахування у строки, передбачені 
Правилами прийому. 

З метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників наказом ректора 
Академії від 16.02.2017 р. № 3 4 та на підставі Положення про Апеляційну комісії 
Полтавської державної аграрної академії було створено апеляційну комісію. Про прозоріс ть 
та справедливість процедури проведення вступних випробувань свідчить факт відсутності 
скарг та апеляцій від вступників. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
редакції Закону № 319-УІІІ від 09.04.2015, наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 «Деякі 
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» та Правил 
прийому, з метою забезпечення прозорої діяльності та відкритості вступної кампанії на веб-
сайті Академії ЬПрз://\¥\\г\у.рс1аа.ес1и.иа/ оперативно висвітлювалася необхідна інформація про 
роботу приймальної комісії. 

Відповідно до Правил прийому наказом ректора від 29.05.2017 року № 134 створено 
консультаційний центр з метою надання допомоги вступникам при поданні заяв в 
електронній формі. 

Ліцензований обсяг прийому студентів на період вступної кампанії 2017 року за 



денною та заочною формами навчання за СВО «Бакалавр» складав 2250 осіб, за 
СВО «Магістр» - 1635 осіб. За рахунок бюджетного фінансування обсяг підготовки фахівців 
був встановлений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 р. № 1076 за 
СВО «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) на рівні 110 осіб, та СВО «Магістр» -
173 осіб; з подальшими коригуваннями згідно наказу МОН України від 29.08.2017 року 
№1229 за СВО «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) - на рівні 164 осіб та 
СВО «Магістр» - 185 осіб, яке виконане на 100 відсотків. Згідно рішень конкурсної комісії 
МОН України від 04.09.2017 р. та 14.09.2017 року було додатково виділено місця 
державного замовлення для пільгових категорій вступників. В кінцевому підсумку місця 
державного замовлення для вступників 2017 року було отримано у кількості: 325 місць для 
вступників за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО (153 
місць для денної, 28 місць для заочної форми навчання); 165 місць для вступників за СВО 
«Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) (153 місця для денної і 12 місць для заочної 
форми навчання); 186 місць для вступників за СВО «Магістр» (153 місця для денної і 33 
місця для заочної форми навчання). 

У 2017 році діяла система розподілу місць державного замовлення за СВО «Бакалавр» 
(на базі ПЗСО), що мала адресний характер. Для її забезпечення приймальною комісією було 
розроблено та подано для затвердження в МОН України Пропозиції щодо максимальних 
обсягів державного замовлення, що формувалися на основі показників державного 
замовлення 2016 року. 

Прийом заяв та документів від вступників за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного 
спрямування) на базі ПЗСО тривав з 12 до 27 липня 2017 р. включно. У поточному році від 
вступників надійшло 3386 заяв, що на 8,2 % менше, ніж у 2016 році (рис. 2). 
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Кількість заяв 

5 0 0 6 0 0 

1 035 Філологія 8 076 ПТБД 15 202 Захист і карантин рослин 

2 051 Економіка 9 081 Право 16 204 ТВППТ 

3 052 Політологія 10 101 Екологія 17 208 Агроінженерія 

4 071 Облік і оподаткування 11 126 ІСтаТ 18 211 Ветеринарна медицина 

5 072 ФБСС 12 133 ГМ 19 281 ПУА 

6 073 Менеджмент 13 181 ХТ 

7 075 Маркетинг 14 201 Агрономія 



Рис. 2. Кількість поданих заяв по спеціальностям за СВО «Бакалавр» (магістр 
ветеринарного спрямування), 2017 р. 

Слід зазначити, що найбільша кількість заяв надійшла від вступників за 
спеціальностями «Агрономія», «Ветеринарна медицина» та «Менеджмент» (491, 374 та 323 
заяви відповідно). 

Вперше у 2017 році здійснювався набір вступників за сімома спеціальностями: 
1) Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)); 2) Політологія; 3) Право; 
4) Інформаційні системи та технології; 5) Галузеве машинобудування; 6) Харчові технології; 
7) Захист і карантин рослин. 

На зазначені програми вступило 113 осіб (99 денної форми навчання та 14 заочної). 
Відповідно до наказу МОН України № 189-л від 06.09.2017 р. було отримано 25 місць 

ліцензованого обсягу за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» СВО 
«Магістр»; Наказом МОН України № 183-л від 28.08.2017 р. було розширено ліцензовані 
обсяги до 250 місць за спеціальністю 201 «Агрономія» СВО «Магістр». 

Конкурс заяв на одне місце державного замовлення станом на 01.08.2017 року склав 
12,18 %. Конкурс заяв за спеціальностями подано у табл. 2. 

Таблиця 2 
Конкурс заяв на місце державного замовлення за спеціальностями, 2017 р. 

№ 
п/п Спеціальність Конкурс 

1 
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно)) 

-

2 051 Економіка -

^ 052 Політологія -

4 071 Облік і оподаткування 72,5 
5 072 Фінанси, банківська справа та страхування 51,0 
6 073 Менеджмент 161,5 
7 075 Маркетинг 134.5 
8 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -

9 081 Право -

10 101 Екологія 35,7 
11 126 Інформаційні системи та технології -

12 133 Галузеве машинобудування 9,0 
13 181 Харчові технології 12,9 
14 201 Агрономія 8,2 
15 202 Захист і карантин рослин -

16 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 4.0 
17 208 Агроінженерія 2.6 
18 211 Ветеринарна медицина 9.6 
19 281 Публічне управління та адміністрування -

Всього за спеціальностями по ВНЗ 14,2 

Інформація щодо рекомендацій до рахування за державним замовленням від 
01.08.2017 року подана у табл. 3. 

Отже, по чотирьом з п'ятнадцяти спеціальностей (133 Галузеве машинобудування, 181 
Харчові технології, 201 Агрономія, 208 Агроінженерія) було отримано максимальні обсяги 
державного замовлення, що свідчить про високий рівень підготовки вступників до Академії. 

На перший курс за СВО «Бакалавр» (магістр медичного спрямування) на базі ПЗСО 
денної форми навчання зараховано всього 602 особи, з них за державним замовленням - 239 
осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 363 особи. Серед зарахованих за державним 



замовленням - 12 осіб входили до квоти (діти-сироти). За рахунок надання додаткових місць 
для осіб з числа пільгових категорій станом на 19 вересня за державним замовленням 
зараховано 291 особу, за кошти фізичних або юридичних осіб - 311 осіб. Із загальної 
кількості зарахованих сільська молодь складає близько 83 %, за державним замовленням -
близько 70 %. 

Таблиця З 
Пропозиції, рекомендації та зарахування за державним 

замовленням за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на базі ПЗСО, 

Пропозиції академії по 
держзамовленню 

Рекомендовано до 
зарахування за 

держзамовлення 
Зараховано 

с 
Спеціальність 

3 них 3 них з них 

2 
Спеціальність 

£ о 
-а 

2 
Є 

2 о 
.й з 

Є 
2 о 
-а Є 

т о § 
СЗ со 

ю се иі ес о 

т § 
СЗ т 

1 035 Філологія 10 1 0 0 0 0 
2 051 Економіка 10 1 0 0 0 0 
3 071 Облік і оподаткування 13 1 2 1 2 1 
4 072 ФБСС 10 1 4 0 4 0 
5 073 Менеджмент 10 1 3 0 2 0 
6 075 Маркетинг 10 1 2 1 2 1 
7 076 ПТБД 10 1 0 0 0 0 
8 101 Екологія 13 1 9 1 7 1 
9 133 Галузеве машинобуд. 10 1 10 0 10 0 
10 181 Харчові технології 10 ] 10 1 7 1 
11 201 Агрономія 62 6 62 1 60 1 
12 204 ТВППТ 62 6 55 2 45 2 
13 208 Агроінженерія 69 6 69 3 61 3 
14 211 Ветеринарна медицина 68 6 52 2 39 2 
15 281 ПУА 10 1 0 0 0 0 

Всього 377 35 278 12 239 12 

Не дивлячись на те, що у 2017 році випускників шків у Полтавській області було на 
15 % менше порівняно із 2015 роком, на навчання на 1 курс на базі ПЗСО до Академії у 2017 
році було прийнято на 26,7 % осіб більше, ніж у 2015 році (табл. 4). 

За підсумками вступної кампанії за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного 
спрямування) на базі ПЗСО денної форми навчання найбільше поповнилися лави студентів 
за спеціальністю «Агрономія» (111 осіб), «Агроінженерія» (70 осіб), «Ветеринарна медицина 
- (73 особи). Серед зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб лідирує 
спеціальність «Менеджмент» (34 особи), «Ветеринарна медицина» (33 особи), «Фінанси, 
банківська справа та страхування» (31 особа). 

Таблиця 4 
Динаміка чисельності випускників шкіл Полтавської області та зарахованих на 

навчання до ПДАА, 2С >15-2017 р р. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. у % до 
2015 р. 

Кількість випускників у Полтавській 
області, осіб 8006 7044 6809 85,05 

Кількість зарахованих на навчання на 1 
курс на базі ПЗСО до ПДАА, осіб 475 526 602 126,74 



В цілому за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 1 курс на базі 
ПЗСО і МС денної та заочної форм навчання прийнято 842 особи, що складає 46,9 % від 
ліцензованого обсягу. 

Контингент студентів по набору 2017 року на 1 курс заочної форми навчання за СВО 
«Бакалавр» на базі ПЗСО склав 62 особи (27 осіб за державним замовленням та 35 осіб за 
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). Серед спеціальностей при вступі на 1 курс 
заочної форми навчання на базі ПЗСО найбільшим попитом користувалася спеціальність 201 
Агрономія (13 осіб), при вступі за скороченим терміном навчання - 071 Облік і 
оподаткування (55 осіб). 

Наказом ректора від 28.02.2017 року № 4 7 було введено в дію рішення вченої ради 
академії щодо організації та проведення Всеукраїнських олімпіад Полтавської державної 
аграрної академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
освіти з української мови і літератури, математики, біології та історії України. Олімпіади 
проходили у два тури - перший дистанційний та другий очний. Серед 15 переможців другого 
туру олімпіад 14 осіб вступили до академії, 13 з них на місця державного замовлення. 

Серед 45 випускників підготовчих курсів у 2017 році до академії вступило 29 осіб, з 
них за державним замовленням 11 осіб, отримали додаткові бали при вступі 5 осіб (рис. 3). 

Всього, осіб Вступили до За державним Отримали 
ПДАА, осіб замовленням, додаткові бали, 

осіб осіб 

Рис. 3. Результати роботи курсів зі вступниками, 2017 р. 

Прийом на навчання за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс та зі скороченим терміном навчання) склав 295 осіб на денну форму навчання (на 
16,9 % менше, ніж у 2016 році) та 277 осіб на заочну форму навчання (на 22,6 % менше, ніж 
у 2016 році) (табл. 5). 

Таблиця 5 
Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі скороченим терміном 

навчання) до ПДАА, 2016-2017 рр. 

Показник 2016 р . 20 17 р . 2017 р. у % до 2016 р. Показник 
денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н. 

Кількість 
зарахованих, осіб 355 358 295 277 83.1 77,4 

ут . ч.: 
за державним 154 13 153 12 99,4 92,3 
замовленням 
за контрактом 201 345 142 265 70,6 76.8 



У 2017 році з коледжів, які входять до структури ПДАА, було прийнято 218 осіб на 
денну і 174 особи на заочну форму навчання (табл. 6). 

Таблиця 6 
Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі скороченим терміном 

Зараховано до ПДАА на СВО «Бакалавр» 

Технікуми і коледжі ПДАА Денна форма навчання Заочна форма навчання Технікуми і коледжі ПДАА 
в т.ч. на 
бюджет 

в т.ч. на 
бюджет всього в т.ч. на 

бюджет 
всього в т.ч. на 

бюджет 
Аграрно-економічний коледж 60 26 53 3 
Хорольський 55 13 34 2 
агропромисловий коледж 
Коледж управління, 43 15 41 0 
економіки і права 
Лубенський фінансово- 20 2 30 0 
економічний коледж 
Хомутецький ветеринарно- 25 13 9 0 
технологічний коледж 
Березоворудський аграрний 14 9 7 0 
коледж 
Лохвицький механіко- 1 0 5 0 
технологічнии коледж 
Всього 218 78 179 5 

Отже, найбільша кількість осіб серед випускників Аграрно-економічного коледжу 
ПДАА стала студентами Академії (113 осіб), найменша - Лохвицького технологічного 
технікуму (6 осіб). 

Результати прийому вступників до академії за СВО «Магістр» представлені у табл. 9. 
Таблиця 9 

Результати прийому за СВО «Магістр» 

Показники 
2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2016 р. 

Показники денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

Зараховано всього, осіб 585 690 560 573 95.7 83.0 
з них: бюджет 260 63 153 33 58,5 52.4 
контракт 325 627 407 540 125.5 86.1 

Отже, за СВО «Магістр» зараховано 560 осіб на денну форму навчання, що на 4,3 % 
менше, ніж у 2016 році (з них 153 особи - за державним замовленням та 407 осіб - за 
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). 

На заочну форму навчання за СВО «Магістр» зараховано 573 особи (33 особи - за 
державним замовленням та 540 осіб - за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб), що на 
17 % менше, ніж у 2016 році. 

Основними напрямами удосконалення якісних та кількісних показників набору до 
академії ми вбачаємо у здійсненні постійного моніторингу потреб ринку праці, аналізі 
роботи вишів-конкурентів, перейманні передового досвіду в контексті підвищення іміджу 
академії. 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. О. Осташова 



Додаток 6 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Склад приймальної комісії у 2018 році 

Аранчій В. І. 

Писаренко П. В. 

Осташова В. О. 

Келемеш А. О. 

Дзяпко А. М. 

Маренич М. М. 

Кулинич С. М. 

Поліщук А. А. 

Галич О. А. 

Дудніков І. А. 

Дорогань-
ГІисаренко Л. О. 
Шевніков М. Я. 

Матюха В. В. 

Фролов С. О. 

Будаква В. О. 

кандидат економічних наук, професор, ректор академії, 
голова приймальної комісії 
доктор сільськогосподарських наук, професор, перший 
проректор, заступник голови приймальної комісії 
кандидат юридичних наук, доцент, відповідальний секретар 
приймальної комісії 
кандидат технічних наук, заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії 
адміністратор бази ЄДЕБО, уповноважений приймальної 
комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

Члени приймальної комісії: 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан 
факультету агротехнологій та екології 
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 
директор Аграрно-економічного коледжу Полтавської 
державної аграрної академії 
старший викладач кафедри годівлі та зоогігієни 
сільськогосподарських тварин, голова профспілкового 
комітету академії 
директор Департаменту агропромислового розвитку 
Полтавської облдержадміністрації 
здобувач вищої освіти ступеня «Бакалавр» 2-го курсу 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
факультету економіки та менеджменту, член студентської 
ради факультету економіки та менеджменту 



Додаток 7 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Склад предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення 
співбесід у 2018 році 

з української мови і літератури 
1. Сизоненко Наталія Миколаївна - голова предметної комісії 
2. Дедухно Алла Володимирівна - член комісії 
3. Лифар Алла Анатоліївна - член комісії 

з математики 
1. Шенгерій Людмила Миколаївна - голова предметної комісії 
2. Антонець Анатолій Вікторович - член комісії 
3. Канівець Ірина Михайлівна - член комісії 

з біології 
1. Піщаленко Марина Анатоліївна - голова предметної комісії 
2. Коваленко Нінель Павлівна - член комісії 
3. Шерстюк Олена Леонідівна - член комісії 

з історії України 
1. Макарець Світлана Володимирівна - голова предметної комісії 
2. Якименко Микола Андрійович - член комісії 
3. Помаз Юлія Володимирівна - член комісії 

з географії 
1. Помаз Юлія Володимирівна - голова предметної комісії 
2. Шаравара Тамара Олексіївна - член комісії 
3. Макарець Світлана Володимирівна - член комісії 

з фізики 
1. Флєгантов Леонід Олексійович - голова предметної комісії 
2. Негребецький Ігор Станіславович - член комісії 
3. Рижкова Тетяна Юріївна - член комісії 

з хімії 
1. Крикунова Валентина Юхимівна - голова предметної комісії 
2. Тимоха Світлана Сергіївна - член комісії 
3. Ромашко Таміла Петрівна - член комісії 

з іноземної мови 
1. Шаравара Тамара Олексіївна - голова комісії (англійська, німецька мови) 
2. Люлька Вікторія Миколаївна - член комісії (англійська, німецька мови) 
3. Воловик Лариса Борисівна - член комісії (німецька мова) 
4. Сахарова Людмила Миколаївна - член комісії (англійська, німецька мови). 



Додаток 8 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Склад відбіркових комісій у 2018 році 

Факультет агротехнологій та екології 
1. Тараненко Сергій Володимирович - голова комісії; 
2. Шакалій Світлана Миколаївна - відповідальний секретар комісії; 
3. Міленко Ольга Григорівна - член комісії (спеціальність «Агрономія»); 
4. Зубов Антон Олексійович - член комісії (спеціальності «Екологія», «Технології захисту навколишнього 
середовища»); 
5. ГІономаренко Сергій Володимирович - член комісії (спеціальність «Захист і карантин рослин»); 
6. Рибальченко Анна Михайлівна - технічний секретар (спеціальність «Агрономія»); 
7. Бережна Галина Василівна - технічний секретар (спеціальності «Екологія», «Технології захисту 
навколишнього середовища», «Захист і карантин рослин»). 

Факультет ветеринарної медицини 
1. Кулинич Сергій Миколайович - голова комісії; 
2. Локес-Крупка Терезія Петрівна - відповідальний секретар комісії; 
3. ГІередера Олена Олександрівна - член комісії (спеціальність «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»); 
4. Канівець Наталія Сергіївна - член комісії (спеціальність «Ветеринарна медицина»); 
5. Перегіадя Вікторія Олександрівна - технічний секретар (спеціальність «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза»); 
6. Улько Олена Володимирівна - технічний секретар (спеціальність «Ветеринарна медицина») 

Факультет економіки та менеджменту 
1. Галич Олександр Анатолійович - голова комісії; 
2. Світлична Алла Василівна - відповідальний секретар комісії; 
3. Миколенко Інна Григорівна - член комісії (спеціальність «Економіка»); 
4. Щетініна Тетяна Олексіївна - член комісії (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 
5. Шульга Людмила Володимирівна - член комісії (спеціальність «Маркетинг»); 
6. Вараксіна Олена Вікторівна - член комісії (спеціальність «Менеджмент»); 
7. Писаренко В'ячеслав Петрович - член комісії (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»); 
8. Сизоненко Наталія Миколаївна - член комісії (спеціальність «Філологія»); 
9. Костоглод Костянтин Данилович - член комісії (спеціальність «Інформаційні системи і технології»); 
10. Шведенко Павло Юрійович - член комісії (спеціальність «Право»); 
11. Баган Надія Валерївна технічний секретар комісії (спеціальності «Економіка», «Маркетинг»); 
12. Моргун Марина Вікторівна - технічний секретар комісії (спеціальності «Економіка», «Маркетинг»); 
13. Мамедова Зульфія Камандар кзи - технічний секретар комісії (спеціальності «Менеджмент», «Публічне 
управління та адміністрування»): 
14. Костоглод Андрій Костянтинович - технічний секретар комісії (спеціальності «Менеджмент» і «Публічне 
управління та адміністрування»); 
15. Козаченко Юлія Анатоліївна технічний секретар комісії (спеціальності «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», «Право», «Інформаційні системи і технології», «Філологія»); 
16. Сазонова Наталія Анатоліївна - технічний секретар комісії (спеціальності «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», «Право», «Інформаційні системи і технології», «Філологія»). 

Інженерно-технологічний факультет 
1. Лапенко Тарас Григорович - голова комісії; 
2. Опара Надія Миколаївна - відповідальний секретар комісії; 
3. Прасолов Євген Якович - член комісії (спеціальність «Агроінженерія»); 
4. Ковальчук Станіслав Богданович - член комісії (спеціальність «Агроінженерія»); 
5. Велет Ірина Анатоліївна - член комісії (спеціальність «Галузеве машинобудування»); 
6. Іванов Олег Миколайович - член комісії (спеціальність «Галузеве машинобудування»); 
7. Ольшанська Тетяна Іванівна - технічний секретар (спеціальність «Агроінженерія»); 
8. Самойленко Тетяна Володимирівна - технічний секретар (спеціальність «Галузеве машинобудування»). 

Факультет обліку та фінансів 
1. Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна - голова комісії; 
2. Романченко Юлія Олександрівна - відповідальний секретар комісії; 
3. Бражник Людмила Василівна - член комісії (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»); 
4. Мац Тетяна Павлівна - член комісії (спеціальність «Облік і оподаткування»); 



5. Остапенко Ольга Миколаївна - технічний секретар комісії (спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Політологія»); 
6. Кононенко Жанна Андріївна - технічний секретар комісії (спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Політологія»); 
7. Грибовська Юлія Миколаївна - технічний секретар комісії (спеціальність «Облік і оподаткування», напрям 
підготовки «Облік і аудит»); 
8. Красота Олена Григорівна - технічний секретар комісії (спеціальність «Облік і оподаткування», напрям 
підготовки «Облік і аудит»). 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
1. Поліщук Анатолій Анатолійович - голова комісії; 
2. Мороз Олег Григорович - відповідальний секретар комісії; 
3. Березницький Віктор Іванович - член комісії; 
4. Мокра Світлана Юріївна - технічний секретар комісії (спеціальність «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»); 
5. Мулько Аліна Сергіївна - технічний секретар комісії (спеціальність «Харчові технології»). 
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Склад фахових атестаційиих комісій для проведення фахових 
вступних випробувань за ступенями «Бакалавр» (зі скороченим терміном 

навчання та з нормативним терміном навчання на 2 (3) курс) та «Магістр» 
у 2018 році 

Спеціальність «Агрономія» СВО «Магістр» 
1. Ляшенко Віктор Васильович - голова комісії; 
2. Бараболя Ольга Валеріївна - член комісії; 
3. Філоненко Сергій Васильович - член комісії. 

Спеціальність / напрям підготовки «Агрономія» СВО «Бакалавр» 
1. Юрченко Світлана Олександрівна - голова комісії; 
2. Баган Алла Василівна - член комісії; 
3. Кулик Максим Іванович - член комісії. 

Спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища», «Екологія» ступінь «Магістр» 
1. Поспєлова Ганна Дмитрівна - голова комісії; 
2. Коваленко Нінель Павлівна - член комісії; 
3. Калініченко Володимир Миколайович - член комісії. 

Спеціальність «Екологія» СВО «Бакалавр» 
1. Нагорна Світлана Вікторівна - голова комісії; 
2. Ласло Оксана Олександрівна - член комісії; 
3. Диченко Оксана Юріївна - член комісії. 

Спеціальність «Агроінженерія» СВО «Магістр» 
1. ІІІейченко Віктор Олександрович - голова комісії; 
2. Горбенко Олександр Вікторович - член комісії; 
3. Падалка Вячеслав Вікторович - член комісії. 

Спеціальність «Агроінженерія» / напрям підготовки «Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва» СВО «Бакалавр» 
1. Яхін Сергій Валерійович - голова комісії; 
2. Овсієнко Юлія Іванівна - член комісії; 
3. Дрожчана Ольга Урешівна - член комісії. 

Спеціальність «Галузеве машинобудування» СВО «Бакалавр» 
1. Харак Руслан Миколайович - голова комісії; 
2. Дудник Володимир Васильович - член комісії; 
3. Назаренко Олексій Олексійович - член комісії. 

Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» СВО «Магістр» 
1. Кузьменко Лариса Михайлівна - голова комісії; 
2. Шостя Анатолій Михайлович - член комісії; 
3. Кравченко Оксана Іванівна - член комісії. 

Спеціальність / напрям підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» СВО 
«Бакалавр» 
]. Слинько Віктор Григорович - голова комісії; 
2. Шаферівський Богдан Сергійович - член комісії; 
3. Коробка Анатолій Вікторович - член комісії. 

Спеціальність «Харчові технології» СВО «Бакалавр» 
1. Тендітник Володимир Сергійович - голова комісії; 
2. Ножечкіна Галина Миколаївна - член комісії; 
3. Кодак Тетяна Степанівна - член комісії. 

Спеціальність «Ветеринарна медицина» СВО «Магістр» (на основі диплома бакалавра/спеціаліста) 
1. Дмитренко Надія Іванівна - голова комісії; 



2. Кравченко Сергій Олександрович - член комісії; 
3. Михайлютенко Світлана Миколаївна - член комісії. 

Спеціальність «Ветеринарна медицина» СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування на основі 
молодшого спеціаліста) 
1. Коне Мухамед Сумана - голова комісії; 
2. Корчан Леонід Миколайович - член комісії; 
3. Передера Роман Вікторович - член комісії. 

Спеціальність «Облік і оподаткування» СВО «Магістр» 
1. Дугар Тетяна Євгенівна - голова комісії; 
2. Мокієнко Тетяна Володимирівна - член комісії. 
3. Прийдак Тетяна Борисівна - член комісії. 

Спеціальність «Облік і оподаткування» / напрям підготовки «Облік і аудит» СВО «Бакалавр» 
1. Тютюнник Світлана Василівна - голова комісії; 
2. Остапенко Тетяна Миколаївна - член комісії; 
3. ГІономаренко Оксана Григорівна - член комісії. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» СВО «Магістр» 
1. Зоря Світлана Петрівна - голова комісії; 
2. Чумак Валентина Дмитрівна - член комісії; 
3. Дорошенко Ольга Олександрівна - член комісії. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» / напрям підготовки «Фінанси і кредит» 
СВО «Бакалавр» 
1. Собчишин Віталій Миколайович - голова комісії; 
2. Мисник Тетяна Григорівна - член комісії; 
3. Дроботя Яна Анатоліївна - член комісії. 

Спеціальність «Політологія» СВО «Бакалавр» 
1. Якубенко Олена Павлівна - голова комісії; 
2. Колодій Олена Сергіївна - член комісії; 
3. Ільченко Алла Михайлівна - член комісії. 

Спеціальність «Менеджмент» СВО «Магістр» 
1. Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна - голова комісії; 
2. Коваленко Марина Вікторівна - член комісії; 
3. Помаз Олександр Михайлович - член комісії. 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» СВО «Магістр» 
1. Сердюк Ольга Іванівна - голова комісії; 
2. Мирна Ольга Володимирівна - член комісії; 
3. Сьомич Микола Іванович - член комісії. 

Спеціальність «Економіка» СВО «Магістр» 
1. Дядик Тетяна Василівна - голова комісії; 
2. Олійник Євген Олегович - член комісії; 
3. Демиденко Леся Миколаївна - член комісії. 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» СВО «Магістр» 
1. Писаренко Світлана Валеріївна - голова комісії; 
2. Михайлова Олена Сергіївна - член комісії; 
3. Яснолоб Ілона Олександрівна - член комісії. 

Спеціальності «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», напрям підготовки 
«Менеджмент» СВО «Бакалавр» 
1. Потапюк Ірина Петрівна - голова комісії; 
2. Федірець Олег Володимирович - член комісії; 
3. Шупта Ірина Миколаївна - член комісії. 

Спеціальність «Економіка», напрям підготовки «Економіка підприємства» СВО «Бакалавр» 
1. Дивнич Ольга Дмитрівна - голова комісії; 



2. Калюжна Юлія Петрівна - член комісії; 
3. Калініченко Олександр Володимирович-член комісії. 

Спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» СВО «Бакалавр» 
1. Даниленко Вікторія Іванівна - голова комісії; 
2. Калашник Олена Володимирівна - член комісії; 
3. Терещенко Іван Олексійович - член комісії. 

Спеціальність «Право» СВО «Бакалавр» 
1. Шведенко Павло Юрійович - голова комісії; 
2. Козаченко Юлія Анатоліївна - член комісії; 
3. Щетініна Тетяна Олексіївна - член комісії. 

Спеціальність «Інформаційні системи і технології» СВО «Бакалавр» 
1. Вакуленко Юлія Валентинівна - голова комісії; 
2. Мінькова Ольга Григорівна - член комісії; 
3. Уткін Юрій Вікторович - член комісії. 

Спеціальність «Філологія» СВО «Бакалавр» 
1. Шаравара Тамара Олексіївна - голова комісії (англійська мова); 
2. Люлька Вікторія Миколаївна - член комісії (англійська, німецька); 
3. Воловик Лариса Борисівна- член комісії (німецька мова); 
4. Сахарова Людмила Миколаївна - член комісії (англійська, німецька). 

Комісія з іноземної мови для ступеня «Магістр» за усіма спеціальностями 
1. Шаравара Тамара Олексіївна - голова комісії (англійська мова); 
2. Люлька Вікторія Миколаївна - член комісії (англійська, німецька); 
З Воловик Лариса Борисівна- член комісії (німецька мова); 
4. Сахарова Людмила Миколаївна - член комісії (англійська, німецька). 



Додаток 10 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Склад предметних комісій для проведення вступних іспитів до аспірантури 
у 2018 році 

Спеціальність «051 - Економіка» 
1. Макаренко Петро Миколайович - голова комісії; 
2. Томілін Олексій Олександрович - член комісії; 
3. Дядик Тетяна Василівна - член комісії. 

Спеціальність «073 Менеджмент» 
1. Маркіна Ірина Анатоліївна - голова комісії; 
2. Дорофєєв Олександр Вікторович - член комісії; 
3. Дячков Дмитро Володимирович - член комісії. 

Спеціальність «075 Маркетинг» 
1. Писаренко Володимир Вікторович - голова комісії; 
2. Махмудов Ханлар Зейнал огли - член комісії; 
3. Хурдей Вікторія Дмитрівна - член комісії. 

Спеціальність «201 Агрономія» 
1. Писаренко Павло Вікторович - голова комісії; 
2. Шевніков Микола Янаєвич - член комісії; 
3. Тищенко Володимир Миколайович - член комісії. 

Спеціальність «204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
1. Шостя Анатолій Михайлович - голова комісії; 
2. Поліщук Анатолій Анатолійович - член комісії; 
3. Войтенко Світлана Леонідівна - член комісії. 

Спеціальність «211 Ветеринарна медицина» 
1. Свстаф'єва Валентина Олександрівна - голова комісії; 
2. Кулинич Сергій Миколайович - член комісії; 
3. Замазій Андрій Анатолійович - член комісії. 

Спеціальність «281 Публічне управління та адміністрування» 
1. Лозинська Тамара Миколаївна - голова комісії; 
2. Писаренко В'ячеслав Петрович - член комісії; 
3. Козаченко Юлія Анатоліївна - член комісії. 

Комісія з іноземної мови 
1. Шаравара Тамара Олексіївна - голова комісії (англійська та німецька мови); 
2. Люлька Вікторія Миколаївна - член комісії (англійська мова); 
3. Воловик Лариса Борисівна - член комісії (німецька мова). 



Додаток 11 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

Склад апеляційної комісії у 2018 році 

голова комісії: 
Горб Олег Олександрович - проректор з науково-педагогічної, наукової роботи та міжнародних зв'язків, к.с.-
г.н., доцент; 

члени комісії: 
1) при прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти: 

з математики 
Олійник Таїсія Іванівна - спеціаліст вищої категорії, старший учитель КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 
Полтавської міської ради Полтавської області»; 
Антоненко Олена Олександрівна - спеціаліст вищої категорії, старший учитель КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області»; 
Петровська Алла Миколаївна - спеціаліст II категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Полтавської 
міської ради Полтавської області»; 

з історії України 
Литвин Олександр Юрійович - к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень; 
Кобозєва Людмила Олександрівна - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області»; 
Сухарєва Світлана Павлівна - вчитель II категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІ ступенів № 12 Полтавської міської 
ради Полтавської області»; 

З хімії 
Короткова Ірина Валентинівна - доцент, професор кафедри загальної та біологічної хімії; 
Василенко Анжела Олександрівна - вчитель КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Полтавської міської ради 
Полтавської області»; 
Тупиця Неля Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№5 Полтавської міської ради Полтавської області»; 

з фізики 
Поліщук Анатолій Дмитрович - спеціаліст вищої категорії, старший учитель КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області»; 
Базилевич Володимир Володимирович - вчитель II категорії НВО №14 м. Полтава; 
Магура Марина Домініківна - учитель вищої категорії Полтавської гімназії №13; 

З біології 
Бєлова Тамара Олексіївна - к.с.-г.н., доцент, професор кафедри рослинництва; 
Рибалко Інна Петрівна - спеціаліст II категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради 
Полтавської області»; 
Кривошеїна Наталія Василівна - спеціаліст вищої категорії КЗ «Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 
Полтавської міської ради Полтавської області»; 

з української мови і літератури 
Жорник Ірина Іванівна - старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства; 
Мерефа Світлана Іванівна - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області»; 
Соколова Тетяна Олександрівна - спеціаліст II категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Полтавської 
міської ради Полтавської області»; 

з географії 
Запорізька Алла Іванівна - спеціаліст вищої категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Полтавської 
міської ради Полтавської області»; 
Врацьких Олена Юріївна - учитель вищої категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Полтавської міської 
ради Полтавської області»; 
Косенко Альбіна Григорівна - вчитель, спеціаліст КЗ «Полтавська гімназія «Здоров'я» №14 Полтавської міської 
ради Полтавської області»; 

з іноземної мови 
Ніколаєнко Юлія Олександрівна - к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов та українознавства (англійська, 
німецька мови); 
Савенкова Олена Олександрівна - старший викладач кафедри іноземних мов га українознавства (німецька 
мова); 
Мосієнко Людмила Олександрівна - спеціаліст вищої категорії КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІ ступенів № 12 
Полтавської міської ради Полтавської області» (англійська мова); 



Прокоф'єв Володимир Олексійович - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІ 
ступенів № 12 Полтавської міської ради Полтавської області» (англійська, німецька мови). 

2) при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра: 

Напрям підготовки «Агрономія», спеціальність «Агрономія» 
Куценко Олександр Михайлович - к. с.-г. н., професор, професор кафедри рослинництва; 
Антонець Олександр Анатолійович - к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри рослинництва; 
Пипко Олександр Сергійович - к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри рослинництва; 

Спеціальність «Екологія», напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування», спеціальність «Технології захисіу 
навколишнього середовища» 
Міщенко Олег Вікторович - к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри землеробства та агрохімії; 
Гордєєва Олена Федорівна - к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії; 
Біленко Оксана Павлівна - к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри землеробства і агрохімії; 

Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», напрям 
підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
Усенко Світлана Олексіївна - к.с.-г.н., професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва; 
Усачова Валентина Євгеніївна - к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, 
Рак Тетяна Михайлівна - к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин. 

Спеціальність «Харчові технології» 
Юхно Віктор Миколайович - к.с.-г.н., доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва; 
Чижанська Наталія Василівна - к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин; 
Мироненко Олена Іванівна - к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин. 

Спеціальність «Ветеринарна медицина» 
Бердник Василь Петрович - завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, професор; 
Шатохін Павло Прохорович - завідувач кафедри терапії імені професора Локеса П.І., професор; 
Кручиненко Олег Вікторович - доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.. 

Спеціальність «Облік і оподаткування», напрям підготовки «Облік і аудит» 
Плаксієнко Валерій Якович - д.е.н., професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку; 
Левченко Зоя Михайлівна - к.е.н., доцент, завідувач, професор кафедри організації обліку і аудиту; 
Рудич Алла Іванівна - к.е.н., доцент, завідувач, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень; 

Напрям підготовки «Фінанси і кредит», спеціальність «Фінанси і кредит» 
Безкровний Олександр Валентинович - к.е.н., доцент, доцент, кафедри фінансів і кредиту; 
Дорошенко Андрій Петрович - к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень. 
Зоря Олексій Петрович - к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту; 

Спеціальність «Політологія» 
Кальян Сергій Євгенович - д.п.н., професор, професор кафедри філософії, історії та педагогіки; 
Шейко Сергій Володимирович - к.ф.н., доцент, завідувач, професор кафедри філософії, історії та педагогіки, 
Антонець Марина Олексіївна - к.п.н., доцент, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки. 

Спеціальність «Агроінженерія» / напрям підготовки «Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва» 
Сакало Віктор Миколайович - к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації машин та обладнання; 
Канівець Олександр Васильович - к.т.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін; 
Бурлака Олексій Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри технологій та засобів механізації аграрного 
виробництва; 

Спеціальність «Галузеве машинобудування» 
Запорожець Микола Іванович - к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування; 
Ляшенко Сергій Васильович - к.т.н., доцент кафедри експлуатації машин та обладнання; 



Іванюта Михайло Васильович - к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування; 

Спеціальності «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
«Маркетинг»/ напрями підготовки «Економіка підприємства» 
Сосновська Ольга Олександрівна - к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства; 
Загребельна Ірина Леонідівна - к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства; 
Боровик Тетяна Вікторівна - к.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу; 

Спеціальності «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Право» / 
напрям підготовки «Менеджмент» 
Комаріст Олена Іванівна - к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 
Сазонова Тетяна Олександрівна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту; 
Бардіна Тетяна Олегівна - старший викладач кафедри підприємництва і права; 

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» 
Копішинська О. П. - к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетика та інформаційних технологій; 
Протас Надія Михайлівна - к.с.-г.н., доцент кафедри економічної кібернетика та інформаційних технологій; 
Волошко Сергій Володимирович - к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетика та інформаційних 
технологій; 

Спеціальність «Філологія» та іноземна мова для вступників за СВО «Магістр» за усіма 
спеціальностями: 

англійська мова 
Жорник Ірина Іванівна - старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства; 
Ніколаєнко Юлія Олександрівна - к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов та українознавства; 

німецька мова 
Савенкова Олена Олександрівна - старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства; 
Кришталь Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри романо-германської філології Полтавського 
національного педагогічного університету; 

3) представник студентського самоврядування: 
Голос Анастасія Едуардівна - студентка 2-го курсу спеціальності «Менеджмент», голова студентської ради 
академії. 



Додаток 12 до протоколу №47 засідання приймальної комісії 

План роботи приймальної комісії на 2018 рік 

№ 
п/п Назва заходів Термін виконання Відповідальна особа 

1. Підготовка наглядної агітації, реклама та проведення 
профорієнтації серед молоді для формування 
контингенту студентів 

Січень-червень 
2018 р. 

Приймальна комісія 

2. Проведення «Днів відкритих дверей» Березень, грудень 
2018 р. 

Навчальна частина, 
керівник підрозділу 3 

організації виховної роботи, 
начальнику навчально-

наукового центру 
інноваційних технологій 

освіти, деканати 
факультетів 

3. Вивчення керівних матеріалів з організації прийому, 
що надходять у поточному році та вносити корективи 
в роботу приймальної комісії 

Протягом року Голова та відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 
4. Контроль діяльності технічних, інформаційних та 

побутових служб по забезпеченню роботи з прийому 
студентів 

Протягом року Приймальна комісія 

5. Регулярний розгляд заяв та листів від громадян, що 
пов'язані з роботою приймальної комісії 

Протягом року Приймальна комісія 

6. Інформування громадськості про хід вступної 
кампанії 

Протягом року Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Розробка та тиражування наочної інформації 
(буклетів, плакатів, стендів тощо) для вступників 
академії 

Лютий 2018 р. Приймальна комісія 

8. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за РВО «Доктор філософії» денної та 
заочної форм навчання 

20-28 лютого 
2018 р. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

9. Прийняття рішення про допуск до складання вступних 
випробувань вступників за РВО «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

28 лютого 2018 року Приймальна комісія 

10. Проведення вступних випробувань вступників за РВО 
«Доктор філософії» денної та заочної форми навчання 
за усіма спеціальностями 

01 березня-05 березня 
2018 року 

Голови предметних комісій 
та комісії з іноземної мови 

11. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та сайті академії рейтингових 
списків вступників за РВО «Доктор філософії» денної 
та заочної форми навчання за усіма спеціальностями 

06 березня 2018 
року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

12. Прийняття рішення про зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб вступників за РВО 
«Доктор філософії» денної та заочної форми навчання 
за усіма спеціальностями, оприлюднення списків 
зарахованих та наказів на зарахування 

До 07 березня 
2018 року 

Приймальна комісія 

13. Організація прийому документів від вступників за 
СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання 
на 2(3) курс) заочної форми навчання 

20-21 лютого 2018 
Р-

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

14. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання вступних випробувань 
вступників за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс) заочної форми 
навчання 

21 лютого 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

15. Проведення вступних випробувань вступників за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс) заочної форми навчання 

22-23 лютого 2018 
року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

16. Прийняття рішення та оприлюднення списків 24 лютого 2018 р. Відповідальний секретар 



рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та 
юридичних осіб вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) курс) заочної 
форми навчання на стендах приймальної комісії та на 
сайті академії 

приймальної комісії 

17. Проведення зарахування студентів за СВО «Бакалавр» 
(з нормативним терміном навчання на 2(3) курс») 
заочної форми навчання 

До 26 лютого 2018 р. Приймальна комісія 

18. Оприлюднення списків зарахованих до академії та 
наказів про зарахування вступників за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс») заочної форми навчання на стендах 
приймальної комісії та на сайті академії 

До 26 лютого 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

19. Затвердження складу предметних екзаменаційних, 
предметних, відбіркових, фахових атестаційних та 
апеляційної комісій 

До 01 березня 2018 
Р-

Приймальна комісія 

20. Проведення першого (дистанційного) туру 
Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти 

05 - 26 березня 
2018р. 

Організаційний комітет, 
голови предметно-

методичних комісій 
21. Затвердження програм вступних фахових 

випробувань, екзаменаційних білетів та тестових 
завдань для вступу за СВО «Бакалавр» і «Магістр» за 
всіма спеціальностями (напрямами підготовки). 

До 12 квітня 2018 р. Голови фахових 
атестаційних комісій та 
відповідальний секретар 

приймальної комісії 
22. Затвердження програм вступних іспитів і співбесід та 

білетів 'і предметів «Укрзлнйьта мова і 
література», «Математика», «Історія України», 
«Біологія», «Фізика», «Географія», «Іноземна мова», 
«Хімія» для вступників за СВО «Бакалавр» (повний 
термін навчання) 

До 12 квітня 2018 р. Голови предметних 
атаймїталіійних комклй та 

приймальна комісія 

23. Затвердження програм вступних іспитів та 
екзаменаційних білетів для вступників за РВО 
«Доктор філософії» 

До 12 квітня 2018 р. Голови предметних комісій 
та відповідальний секретар 

приймальної комісії 
24. Оприлюднення на сайті академії програм вступних 

іспитів та співбесід для вступу за СВО «Бакалавр» 
(повний термін навчання), фахових випробувань для 
вступу за СВО «Бакалавр» і «Магістр» та програм 
вступних іспитів при вступі за РВО «Доктор 
філософії» за всіма спеціальностями (напрямами 
підготовки). 

До 12 квітня 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

25. Проведення другого (очного) туру Всеукраїнської 
олімпіади для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти 

21 квітня 
2018р. 

Організаційний комітет, 
голови предметно-

методичних комісій 
26. Облаштування приміщень приймальної комісії та 

підготовка робочих місць до роботи 
Травень-червень 

2018 р. 
Господарсько-

адміністративна частина 
•27. Проведення реєстрації вступників для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за 
всіма формами навчання для складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови 

14 травня -
05 червня 2018 р. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

28. Проведення додаткових фахових вступних 
випробувань для вступників для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 051 «Економіка» за всіма 
формами навчання, які вступають на основі ступеня 
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) 

14 травня -
31 травня 2018 р. 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

29. Підготовка бланків необхідної документації, 
інформаційних матеріалів 

Червень-липень 
2018 р. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, 
керівник редакційно-
видавничого відділу 

30. Організація прийому заяв та документів від 
вступників до докторантури 

01 червня -
01 серпня2018 року 

Приймальна комісія 

31. Створення консультаційного центру при приймальній Червень 2018 року Відповідальний секретар 



комісії для надання допомоги вступникам при поданні 
заяв в електронній формі 

приймальної комісії, 
керівник відділу 

обслуговування СДЕБО 
32. Проведення навчання, первинного інструктажу, 

первинного інструктажу по безпеці життєдіяльності, 3 
охорони праці, попередження щодо прояву корупції 
під час роботи з технічними секретарями приймальної 
комісії 

До 12 липня 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

33. Проведення вступного іспиту з іноземної мови для 
вступників для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 051 «Економіка» за всіма формами 
навчання, які мають право складати вступні 
випробовування в Академії 

11 липня 2018 року Голова комісії з іноземної 
мови 

34. Проведення фахових вступних випробувань для 
вступників для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 051 «Економіка» за всіма формами 
навчання 

02 липня - 29 липня 
2018 р. 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

35. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за СВО «Бакалавр», «Магістр» денної та 
заочної форм навчання 

Липень 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

36. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до конкурсу сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти вступників за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форм навчання 

Липень 2018 р. Приймальна комісія 

37. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання іспитів та співбесід вступників, 
які мають право складати вступні іспити в академії за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форм навчання 

Липень 2018 р. Приймальна комісія 

38. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання вступних випробувань 
вступниками за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) за спеціальностями/напрямами 
підготовки при вступі на денну та заочну форми 
навчання 

Липень 2018 р. Приймальна комісія 

39. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання фахових випробувань та іспитів з 
іноземної мови вступниками за СВО «Магістр» за 
усіма спеціальностям при вступі на денну та заочну 
форми навчання 

Липень 2018 р. Приймальна комісія 

40. Проведення співбесід для вступників за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форм навчання 

21 липня - 23 липня 
2018 року 

Голови предметних 
екзаменаційних комісії 

41. Проведення вступних випробувань за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форм навчання 

21 липня - 26 липня 
2018 року 

Голови предметних 
екзаменаційних комісії 

42. Проведення вступних випробувань для вступників за 
СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання 
на 2(3) курс або зі скороченим терміном навчання) 
денної та заочної форми навчання 

25 липня - 31 липня 
2018 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 

43. Проведення вступних випробувань для вступників за 
СВО «Магістр» за спеціальностями денної та заочної 
форми навчання 

27 липня -
01 серпня 2018 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій та 
комісії з іноземної мови 

44. Організація прийому заяв та документів від 
вступників за РВО «Доктор філософії» денної та 
заочної форм навчання 

01-14 серпня 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

45. Оприлюднення на стендах приймальної комісії та на 
сайті академії рейтингових списків вступників за СВО 
«Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форм навчання за усіма спеціальностями 

Не пізніше 01 серпня 
2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 



46. Оприлюднення на стендах приймальної комісії та на 
сайті академії рейтингових списків вступників за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) і 
«Магістр» денної та заочної форм навчання за усіма 
спеціальностями / напрямами підготовки 

Не пізніше 12 години 
02 серпня 2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

47. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до конкурсу вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) курс або зі 
скороченим терміном навчання) за 
спеціальностями/напрямами підготовки за 
результатами фахових випробувань на денну та 
заочну форми навчання 

До 02 серпня 
2018 р. 

Приймальна комісія 

48. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до конкурсу вступників за СВО «Магістр» за 
усіма спеціальностям за результатами фахових 
випробувань та іспитів з іноземної мови на денну та 
заочну форми навчання 

До 02 серпня 
2018 р. 

Приймальна комісія 

49. Зарахування на навчання за державним замовленням 
за СВО «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної 
форм навчання за усіма спеціальностями / напрямами 
підготовки 

Не пізніше 12.00 
07 серпня 2018 року 

Приймальна комісія 

50. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та на сайті академії наказів та 
додатків до них про зарахування на навчання за 
державним замовленням за СВО «Бакалавр» і 
«Магістр» денної та заочної форм навчання за усіма 
спеціальностями / напрямами підготовки 

Не пізніше 12.00 
07 серпня 2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

51. Зарахування на навчання за кошти фізичних і 
юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (повний термін 
навчання) заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями та оприлюднення наказів про 
зарахування на інформаційних стендах приймальної 
комісії та на сайті академії 

Не пізніше 10 серпня 
2018 року 

Приймальна комісія 

52. Зарахування на навчання за кошти фізичних і 
юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (повний термін 
навчання) денної форми навчання за усіма 
спеціальностями та оприлюднення наказів про 
зарахування на інформаційних стендах приймальної 
комісії та на сайті академії 

Не пізніше 30 вересня 
2018 року 

Приймальна комісія 

53. Оприлюднення на стендах приймальної комісії та на 
сайті академії рейтингових списків рекомендованих 
до зарахування за державним замовленням вступників 
за СВО «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» 
денної та заочної форм навчання 

до 13 серпня 
2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

54. Прийняття рішення про допуск до складання вступних 
випробувань вступників за РВО «Доктор філософії» 
денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями 

Серпень 2018 року Приймальна комісія 

55. Проведення вступних випробувань вступників за РВО 
«Доктор філософії» денної та заочної форми навчання 
за усіма спеціальностями 

15-23 серпня 
2018 року 

Голови предметних комісій 
та комісії з іноземної мови 

56. Переведення на вакантні місця державного, 
регіонального замовлення за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за 
СВО «Бакалавр» (повний термін навчання) денної та 
заочної форми навчання 

Не пізніше 
18 серпня 2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

57. Зарахування на навчання за державним замовленням 
за СВО «Магістр» денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 051 «Економіка» 

Не пізніше 12.00 
20 серпня 2018 року 

Приймальна комісія 

58. Оприлюднення на інформаційних стендах Не пізніше 12.00 Відповідальний секретар 



приймальної комісії та на сайті академії наказів та 
додатків до них про зарахування на навчання за 
державним замовленням за СВО «Магістр» денної та 
заочної форм навчання за спеціальністю 051 
«Економіка» 

20 серпня 2018 року приймальної комісії 

59. Оприлюднення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та сайті академії рейтингових 
списків вступників за РВО «Доктор філософії» денної 
та заочної форми навчання за усіма спеціальностями 

27 серпня 2018 року Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

60. Прийняття рішення про зарахування на навчання за 
державним замовленням вступників за РВО «Доктор 
філософії» денної та заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями, оприлюднення списків зарахованих 
та наказів на зарахування 

До 29 серпня 
2018 року 

Приймальна комісій 

61. Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за СВО «Магістр» денної та заочної 
форми навчання за спеціальністю 051 «Економіка» та 
оприлюднення наказів про зарахування на 
інформаційних стендах приймальної комісії та на 
сайті академії 

Не пізніше 30 серпня 
2018 року 

Приймальна комісія 

62. Зарахування на навчання за кошти фізичних і 
юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) та «Магістр» денної та заочної 
форми навчання за усіма спеціальностями та 
оприлюднення наказів про зарахування на 
інформаційних стендах приймальної комісії та на 
сайті академії 

Не пізніше 31 серпня 
2018 року 

Приймальна комісія 

63. Прийняття рішення про зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб вступників за РВО 
«Доктор філософії» денної та заочної форми навчання 
за усіма спеціальностями, оприлюднення списків 
зарахованих та наказів на зарахування 

До 31 серпня 
2018 року 

Приймальна комісія 

64. Прийняття рішення про зарахування до докторантури До 15 вересня 2018 
року 

Приймальна комісія 

65. Організація прийом заяв та документів від вступників 
за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном 
навчання на 2(3) курс або зі скороченим терміном 
навчання) та «Магістр» заочної форми навчання 

Листопад 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

66. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання вступних випробувань 
вступниками за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) за спеціальностями/напрямами 
підготовки при вступі на заочну форму навчання 

Листопад 2018 р. Приймальна комісія 

67. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до складання фахових випробувань та іспитів з 
іноземної мови вступниками за СВО «Магістр» за 
усіма спеціальностям при вступі на заочну форму 
навчання 

Листопад 2018 р. Приймальна комісія 

68. Проведення вступних випробувань для вступників за 
СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання 
на 2(3) курс або зі скороченим терміном навчання) та 
СВО «Магістр» за спеціальностями/напрямами 
підготовки заочної форми навчання 

24-27 листопада 
2018 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій та 
комісії з іноземної мови 

69. Проведення вступного іспиту з іноземної мови для 
вступників для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 051 «Економіка» заочної форми 
навчання, які мають право складати вступні 
випробовування в Академії 

26-27 
листопада2018 року 

Голова комісії з іноземної 
мови 

70. Проведення вступних фахових випробувань для 
вступників для здобуття ступеня магістра за 

26-27 
листопада2018 року 

Голови фахових 
атестаційних комісій 



спеціальністю 051 «Економіка» заочної форми 
навчання 

71. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до конкурсу вступників за СВО «Бакалавр» (з 
нормативним терміном навчання на 2(3) курс або зі 
скороченим терміном навчання) за 
спеціальностями/напрямами підготовки за 
результатами фахових випробувань на заочну форму 
навчання 

27 
листопада 2018 

року 

Приймальна комісія 

72. Проведення засідання щодо прийняття рішень про 
допуск до конкурсу вступників за СВО «Магістр» на 
заочну форму навчання за усіма спеціальностям за 
результатами фахових випробувань та іспитів з 
іноземної мови (для осіб, які мають право складати 
вступні випробування в Академії) 

27 
листопада 
2018 року 

Приймальна комісія 

73. Оприлюднення на стендах приймальної комісії та на 
сайті академії рейтингових списків вступників за СВО 
«Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2(3) 
курс або зі скороченим терміном навчання) і 
«Магістр» заочної форми навчання за усіма 
спеціальностями / напрямами підготовки 

Не пізніше 12.00 29 
листопада 
2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

74. Зарахування на навчання за кошти фізичних і 
юридичних осіб за СВО «Бакалавр» (з нормативним 
терміном навчання на 2(3) курс або зі скороченим 
терміном навчання) та «Магістр» заочної форми 
навчання за усіма спеціальностями та оприлюднення 
наказів про зарахування на інформаційних стендах 
приймальної комісії та на сайті академії 

Не пізніше 30 
листопада 2018 року 

Приймальна комісія 

75. Розробка та затвердження Правил прийому до 
Полтавської державної аграрної академії в 2019 році 

До 31 грудня 
2018 року 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

76. Підготовка інформаційних звітів про проведення 
співбесід та вступних випробувань 

Грудень 
2018 р. 

Голови предметних комісій 

77. Підготовка та подання звіту про роботу апеляційної 
комісії у 2018 році 

Грудень 
2018 р. 

Голова апеляційної комісії 

78. Підготовка та подання звіту про роботу приймальної 
комісії у 2018 році 

Грудень 2018 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

79. Затвердження складу приймальної комісії на 2019 рік Грудень 
2018 р. 

Голова приймальної комісії 

80. Затвердження плану роботи приймальної комісії у 
2019 році 

Грудень 
2018 р. 

Голова приймальної комісії 


