
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«26» лютого 2019 р. Полтава № 5 

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

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

Порядок денний: 
1. Про рекомендації до зарахування на навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб вступників за ступенем «Доктор філософії» 
денної форми навчання. 

2. Про затвердження програм вступних випробувань та співбесід, 
екзаменаційних білетів та вкладок для вступників за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 2019 рік. 

3. Про затвердження програм вступних фахових випробувань, 
збірників тестових завдань та вкладок для вступників за ступенем вищої 
освіти «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) (зі скороченим 
терміном навчання та з нормативним терміном навчання на 2(3) курс) на 
2019 рік. 

4. Про затвердження програм вступних фахових випробувань, 
додаткових фахових випробувань, збірники тестових завдань і вкладки для 
вступників за ступенем вищої освіти «Магістр» на 2019 рік. 

5. Затвердити програми випробувань з іноземної мови, збірники 
тестових завдань і вкладки для вступників за ступенем вищої освіти 
«Магістр» на 2019 рік. 

6. Про затвердження програм іспитів до аспірантури зі спеціальності, 
програм додаткових іспитів до аспірантури зі спеціальності, екзаменаційні 
білети іспиту зі спеціальності, екзаменаційні білети додаткового іспиту зі 
спеціальності, матеріали для іспиту з іноземної мови за ступенем «Доктор 
філософії» на 2019 рік. 

7. Про створення організаційного комітету для проведення 
Всеукраїнської олімпіади Полтавської державної аграрної академії для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
освіти. 

8. Про створення предметно-методичних комісій Всеукраїнської 
олімпіади Полтавської державної аграрної академії для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 



9. Про створення апеляційної комісії Всеукраїнської олімпіади 
Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти для розгляду скарг 
учасників. 

10. Про затвердження програм, критеріїв оцінювання та завдань для 
першого і другого туру олімпіад Полтавської державної аграрної академії для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
у 2019 році. 

1. СЛУХАЛИ: 
Лихопій В.І, завідувач відділу аспірантури, яка оголосила списки 

рекомендованих до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб вступників за ступенем «Доктор філософії» денної 
форми навчання (Додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб вступників за ступенем «Доктор філософії» денної 
форми навчання (Додаток 1). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми вступних випробувань та співбесід, 
екзаменаційних білетів та вкладок для вступників за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми вступних випробувань та співбесід, 

екзаменаційних білетів та вкладок для вступників за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 2019 рік. 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми вступних фахових випробувань, збірників 
тестових завдань та вкладок для вступників за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) (зі скороченим терміном 
навчання та з нормативним терміном навчання на 2(3) курс) на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми вступних фахових випробувань, збірників 

тестових завдань та вкладок для вступників за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) (зі скороченим терміном 
навчання та з нормативним терміном навчання на 2(3) курс) на 2019 рік. 



Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми вступних фахових випробувань, 
додаткових фахових випробувань, збірники тестових завдань і вкладки для 
вступників за ступенем вищої освіти «Магістр» на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми вступних фахових випробувань, додаткових 

фахових випробувань, збірники тестових завдань і вкладки для вступників за 
ступенем вищої освіти «Магістр» на 2019 рік. 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми випробувань з іноземної мови, збірники 
тестових завдань і вкладки для вступників за ступенем вищої освіти 
«Магістр» на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми випробувань з іноземної мови, збірники тестових 

завдань і вкладки для вступників за ступенем вищої освіти «Магістр» на 2019 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми іспитів до аспірантури зі спеціальності, 
програм додаткових іспитів до аспірантури зі спеціальності, екзаменаційні 
білети іспиту зі спеціальності, екзаменаційні білети додаткового іспиту зі 
спеціальності, матеріали для іспиту з іноземної мови за ступенем «Доктор 
філософії» на 2019 рік. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми іспитів до аспірантури зі спеціальності, програм 

додаткових іспитів до аспірантури зі спеціальності, екзаменаційні білети 
іспиту зі спеціальності, екзаменаційні білети додаткового іспиту зі 
спеціальності, матеріали для іспиту з іноземної мови за ступенем «Доктор 
філософії» на 2019 рік. 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував створити організаційний комітет для проведення 



Всеукраїнської олімпіади Полтавської державної аграрної академії для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
у наступному складі (Додаток 2). 

УХВАЛИЛИ: 
Створити організаційний комітет для проведення Всеукраїнської 

олімпіади Полтавської державної аграрної академії для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 
наступному складі (Додаток 2). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував створити предметно-методичні комісії Всеукраїнської 
олімпіади Полтавської державної аграрної академії для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 
наступному складі (Додаток 3). 

УХВАЛИЛИ: 
Створити предметно-методичні комісії Всеукраїнської олімпіади 

Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти у наступному складі 
(Додаток 3). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував створити апеляційні комісії Всеукраїнської олімпіади 
Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти для розгляду скарг 
учасників у наступному складі (Додаток 4). 

УХВАЛИЛИ: 
Створити апеляційні комісії Всеукраїнської олімпіади Полтавської 

державної аграрної академії для професійної орієнтації вступників на основі 
повної загальної середньої освіти для розгляду скарг учасників у наступному 
складі (Додаток 4). 

Прийнято одноголосно. 

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

запропонував затвердити програми, критерії оцінювання та завдання для 
першого і другого туру олімпіад Полтавської державної аграрної академії для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
у 2019 році. 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми, критерії оцінювання та завдання для першого і 

другого туру олімпіад Полтавської державної аграрної академії для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
у 2019 році. 

Прийнято одноголосно. 

Голова засідання, професор В. І. Аранчій 

Секретар А. О. Келемеш 



Додаток 1 до протоколу № 5 засідання приймальної комісії 

Списки рекомендованих до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб вступників за ступенем «Доктор філософії» денної форми навчання 

073 Менеджмент (денна форма навчання) 
№ ПІБ Конкурсний бал 
1 Демидкін Олег Сергійович 87 
2 Михатіло Владислав Валерійович 86 
3 Фененко Олександр Миколайович 85 
4 Стецеико Максим Олегович 85 
5 Мазіленко Станіслав Сергійович 85 
6 Іськович Андрій Анатолійович 85 
7 Чухліб Владислав Євгенійович 83 
8 Енес Володимир Олександрович 81 
9 Соловйов Олексій Андрійович 82 
10 Василенко Костянтин Володимирович 80 
11 Братанов Богдан Вікторович 79 

201 Агрономія (денна форма навчання) 
№ ПІБ Конкурсний бал 
1 Писаренко Павло Павлович 94 
2 Кукіш Микола Анатолійович 92 
3 Лаврик Володимир Владиленович 90 
4 Попов Олександр Олександрович 87 
5 Мирний Микола Васильович 84 
6 Костенко Антон Сергійович 84 
7 Костенко Максим Петрович 83 
8 Степаненко Сергій Григорович 83 
9 Ляшенко Євгеній Сергійович 83 
10 Біліченко Дмитро Олексійович 82 
11 Кононенко Сергій Миколайович 82 
12 Олефір Олег Анатолійович 82 
13 Котенко Михайло Володимирович 81 
14 Дереза Владислав Вікторович 77 
15 Швець Анатолій Юрійович 76 



Додаток 2 до протоколу № 5 засідання приймальної комісії 

Склад організаційного комітету для проведення Всеукраїнської олімпіади 
Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти 

Аранчій Валентина Іванівна - голова організаційного комітету; 
Костенко Олена Михайлівна - заступник голови організаційного комітету, голова 

апеляційної комісії; 
Келемеш Антон Олександрович - член організаційного комітету, відповідальний за 

прийом заяв на участь в олімпіадах; 
Осташова Валерія Олександрівна - член організаційного комітету, відповідальна за 

прийом апеляційних скарг від учасників олімпіад; 
Сизоненко Наталія Миколаївна - член організаційного комітету, відповідальна за 

організаційно-методичне забезпечення олімпіади з української мови та літератури; 
Флегантов Леонід Олексійович - член організаційного комітету, відповідальна за 

організаційно-методичне забезпечення олімпіади з математики; 
Піщаленко Марина Анатоліївна - член організаційного комітету, відповідальна за 

організаційно-методичне забезпечення олімпіади з біології. 



Додаток 3 до протоколу № 5 засідання приймальної комісії 

Склад предметно-методичної комісії Всеукраїнської олімпіади Полтавської 
державної аграрної академії для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти 

з української мови і літератури 
Сизоненко Наталія Миколаївна - голова предметно-методичної комісії; 
Дедухно Алла Володимирівна - член комісії; 
Лифар Алла Анатоліївна - член комісії. 

з математики 
Флегантов Леонід Олексійович - голова предметно-методичної комісії; 
Овсієнко Юлія Іванівна - член комісії; 
Рижкова Тетяна Юріївна - член комісії. 

з біології 
Піщаленко Марина Анатоліївна - голова предметно-методичної комісії; 
Васильєва Ольга Олександрівна - член комісії; 
Шерстюк Олена Леонідівна - член комісії. 



Додаток 4 до протоколу № 5 засідання приймальної комісії 

Склад апеляційної комісії Всеукраїнської олімпіади Полтавської державної аграрної 
академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти 

з української мови і літератури 
Тагільцева Яніна Михайлівна - доцент кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін; 
Жорник Ірина Іванівна - викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін; 
Мерефа Світлана Іванівна - спеціаліст вищої категорії, учитель-методист КЗ 

«Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради 
Полтавської області»; 

з математики 
Горик Олексій Володимирович - завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін; 
Антонець Анатолій Вікторович - доцент, доцент кафедри загальнотехнічних 

дисциплін; 
Негребецький Ігор Станіславович - старший викладач кафедри галузевого 

машинобудування; 
з біології 

Бєлова Тамара Олексіївна - професор кафедри рослинництва; 
Бараболя Ольга Валеріївна - доцент кафедри рослинництва; 
Чижанська Наталія Василівна - старший викладач кафедри годівлі та зоогігієни 

сільськогосподарських тварин. 


