
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

30 березня 2018р.                                                                                             № 5 

засідання організаційного комітету  

з проведення виборів ректора ОДАУ 

 

 На засіданні організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Одеського державного аграрного університету присутні: 

 Бахчиванжи Л.А. – декан інженерно-економічного факультету; 

 Бойко І.В. – голова первинної профспілкової організації; 

 Ковчук В.М. – проректор з правової та господарської роботи; 

 Мартин М.В. – керівник виробничої практики; 

 Найда В.О. – завідувач кафедри фізіології, біохімії та мікробіології; 

 Пожарицький О.П. – доцент кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії; 

 Чігідін В.В. – голова студентської ради університету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження списку обраних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками та студентів (аспірантів), які мають право брати участь у 

виборах ректора Одеського державного аграрного університету, які 

мають відбутися 18 квітня 2018 року. (Пожарицький О.П.) 

2. Про внесення змін у Порядок акредитації та організації роботи 

громадських спостерігачів та спостерігачів від кандидата на виборах 

ректора ОДАУ. (Ковчук В.М.) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

О.П.Пожарицького, який ознайомив присутніх із документацією щодо 

результатів таємного голосування з обрання виборних представників, які 

мають право брати участь у виборах ректора ОДАУ з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками та студентів (аспірантів) Одеського державного аграрного 

університету. 

У результаті проведених зборів з 20 по 28 березня 2018 року для участі у 

виборах ректора ОДАУ, які мають відбутися 18 квітня 2018 року, обрано 25 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 

 



 
 



Додаток 1 

Список  

представників з числа студентів (аспірантів) та 

 штатних працівників, які не є науковими,  

науково-педагогічними і педагогічними працівниками ОДАУ  

які обрані для участі у виборах ректора  

Одеського державного аграрного університету 

 

Адміністративно-управлінський та навчально-допоміжний персонал: 

1. Бібік Михайло Олександрович - старший лаборант кафедри механізації і автоматизації 

с/г виробництва 

2. Бобкова Валентина Леонідівна - провідний фахівець навчально-методичного відділу 

3. Бойченко Олена Борисівна - провідний економіст 

4. Власенко Ірина Олександрівна - старший лаборант кафедри ветеринарної гігієни, 

санітарії і експертизи 

5. Глухова Людмила Костянтинівна - секретар-друкарка інженерно-економічного 

факультету 

6. Іваненко Павло Миколайович - головний бухгалтер  

7. Каргіна Наталія Вікторівна - старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб тварин 

клінічної діагностики 

8. Касир Тетяна Анатоліївна - завідувач канцелярії 

9. Коваль Інга Станіславівна - старший лаборант кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії 

10. Король Ірина Василівна - начальник відділу по роботі з іноземними громадянами 

11. Назаренко Микола Вікторович - технік I категорії кафедри технічного сервісу та 

інженерної механіки 

12. Серебрякова Валентина Павлівна - старший інспектор з військового обліку 

13. Тарандушко Алла Олександрівна - провідний фахівець кафедри обліку і 

оподаткування. 

 

Адміністративно-господарча частина: 

1. Бойко Ігор Володимирович - головний інженер 

2. Данкогло Катерина Валеріївна - завідувач гуртожитку № 5 

3. Дзюба Альона Миколаївна - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, 

державних закупівель та договірних відносин,  

4. Ковчук Валентина Михайлівна - проректор з правової та господарської роботи 

5. Кравчук Василь Степанович -  сторож 

6. Кракотець Лілія  Михайлівна -  чергова гуртожитку № 4 

7. Кучинська Валентина Антонівна - прибиральник службових приміщень корпусу № 1 

8. Ткачик Валерій Дмитрович - слюсар-сантехник 

9. Топало Микола Володимирович - сторож корпусу № 2 

10. Хуторний Володимир Олексійович - головний енергетик 

11. Шуневич Андрій Анатолійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 



12. Яричевська Світлана Олександрівна - керівник студентсько-оздоровчого табіру 

«Лукомор’є». 

 

Агробіотехнологічний факультет: 

1. Безугленко Юрій Олегович - студент 2 курсу (за скороченим терміном навчання) 

2. Горлева Олександра Олегівна - студентка 2 курсу 

3. Кахановський Андрій Павлович - студент 5 курсу  

4. Омаідзе Олександр Гівійович - студент 4 курсу 

5. Плисенко Олександр Ігорович - студент 1 курсу 

6. Руденко Вячеслав Андрійович - студент 5 курсу 

 

Інженерно-економічний факультет: 

1. Дзинков Роман Сергійович - студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент» 

2. Захаренко Владислав Олександрович - студент 4 курсу спеціальності «Процеси, 

машини та обладнання АПВ» 

3. Івановський Дмитро Ігорович - студент 4 курсу спеціальності «Геодезія, картографія 

та землеустрій» 

4. Іордек Андрій Степанович - студент 4 курсу спеціальності «Процеси, машини та 

обладнання АПВ» 

5. Коваленко Алла Олександрівна - студентка 2 курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

6. Купрієвич Ольга Сергіївна  - студентка 4 курсу спеціальності «Облік і аудит» 

7. Курінна  Дар’я Сергіївна - студентка 4 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

8. Маруха Ірина Володимирівна - студентка 3 курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

9. Мігов Сергій Сергійович - студентка 2 курсу спеціальності «Агроінжененрія» 

10. Смертенюк Надія Юріївна - студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» 

11. Стасюк Станіслав Олегович - студент 4 курсу спеціальності «Геодезія, картографія 

та землеустрій» 

12. Фіник Анна Василівна - студентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент» 

 

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій, аспіранти: 

1. Боднар Анастасія Ігорівна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

2. Бойко Інна Ігорівна - студентка 2 курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» 

3. Гальчинська Анастасія Ігорівна - студентка 2 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

4. Заболотний Максим Юрійович - студент 5 курсу спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

5. Корчинська Наталія Володимирівна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

6. Кошевой Дмитро Вячеславович - студент 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

7. Кудашкіна Анастасія Олегівна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

8. Кушнір Володимир Юрійович - аспірант 



9. Міцкевич Тетяна Андріївна - студентка 3 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

10. Мощенков Михайло Сергійович - студент 3 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

11. П`ятакова Аліна Андріївна - студентка 2 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

12. Пєйчева Валерія Сергіївна - студентка 4 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

13. Пронозіна Діана Володимирівна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

14. Станков Михайло Миколайович - студент 5 курсу спеціальності «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» 

15. Тітаренко Станіслав Олександрович - студент 3 курсу спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

16. Форманюк Анатолій Анатолійович - студент 1 тех. курсу спеціальності 

«Ветеринарна медицина» 

17. Цісельська Інна Миколаївна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

18. Чігідін Валерій Вікторович - студент 5 курсу спеціальності «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза» 

19. Шидеров Дмитро Юрійович- студент 5 курсу спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

20. Юрченко Юлія Вікторівна - студентка 1 курсу спеціальності «Ветеринарна 

медицина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


