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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Вересень 2013/ 

протокол № 1 

від 03.09.13 

Робоче засідання 

1. Затвердження плану роботи вченої 

ради академії на 2013–2014 

навчальний рік 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Вересень 2013 

/виконано 

2. Про зміни в складі вченої ради 

академії 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи  

 Вересень 2013 

/виконано 

3. Про підсумки літньої 

екзаменаційної сесії 2012-2013 

навчального року 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу  

 Вересень 2013 

/виконано 

4. Про організацію навчального 

процесу в 2013-2014 навчальному році 

та якість підготовки фахівців 

Писаренко П.В.,  

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, перший 

проректор, директор 

Навчально-наукового 

аграрно-інженерного 

інституту 

Костенко О.М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

 Вересень 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

5. Про роль і місце Полтавської 

державної аграрної академії у 

забезпеченні сталого розвитку 

сільських територій 

Капаєва Л.М., 

доцент, директор 

Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва  

 Вересень 2013 

/виконано 

6. Про підсумки проведення вступної 

компанії у 2013-2014 навчальному 

році 

Мороз О.Г.,  

доцент, заступник 

відповідального секретаря 

приймальної комісії  

 Вересень 2013 

/виконано 

7. Про хід підготовки матеріальної 

бази академії до роботи в осінньо-

зимовий період нового навчального 

року 

Чуга В.М.,  

проректор з 

адміністративно-

господарської частини 

 Вересень 2013 

/виконано 

8. Про перспективи діяльності школи 

інноваційних технологій в 

тваринництві 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Вересень 2013 

/виконано 

Жовтень 2013/ 

протокол № 2 

від 15.10.13 

 

Робоче засідання 

1. Про виконання рішення вченої ради 

академії від 26.03.2013 року, протокол 

№ 25 «Про ефективність роботи 

наукових лабораторій академії» 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Жовтень 2013 

/виконано 

2. Розгляд результатів самоаналізу 

напрямів підготовки та 

спеціальностей з їх акредитації та 

ліцензування.  

Затвердження варіативних складових 

Декани факультетів, 

Капаєва Л.М.,  

доцент, директор 

Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва  

 Жовтень 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

галузевих стандартів Горб О.О., 

доцент, проректор з 

навчально-педагогічної 

роботи та міжнародних 

зв’язків 

3. Про забезпечення належних умов 

праці та дотримання вимог охорони 

праці та протипожежної безпеки 

Гаркуль В.В.,  

начальник відділу з 

охорони праці 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

Жовтень 2013 

/виконано 

4. Про стан виробничого навчання 

студентів інженерно-технологічного 

факультету і факультету 

агротехнологій та екології 

Дудніков І.А., 

доцент, декан інженерно-

технологічного 

факультету 

Маренич М.М., 

доцент, декан 

факультету 

агротехнологій та 

екології 

Жовтень 2013 

/виконано 

Листопад 2013/  

протокол № 3 

від 22.11.13 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск магістрів – 

інженерів-дослідників технічного 

забезпечення агропромислового 

виробництва, заочної форми навчання 

зі спеціальності 8.10010201 – 

«Процеси, машини та обладнання 

агропромислових підприємств»  

Канівець О.В.,  

старший викладач, 

заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету,  

 

 Листопад 2013 

/виконано 

Листопад 2013/  

протокол № 4 

від 26.11.13 

Робоче засідання 

1. Про хід виконання плану роботи 

школи інноваційних технологій у 

тваринництві та надання 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

наукового інституту 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Листопад 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

консультативних послуг 

сільськогосподарським підприємствам 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

3. Про результати діяльності 

Лубенського фінансово-економічного 

коледжу та перспективи співпраці з 

Полтавською державною аграрною 

академією 

Огієнко Л.І., 

директор Лубенського 

фінансово-економічного 

коледжу 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., доцент, декан 

факультету обліку та 

фінансів    

Листопад 2013 

/виконано 

3. Про хід роботи молодіжного 

наукового Центру Полтавської 

державної аграрної академії 

Запорожченко Т.В.,  

аспірантка денної форми 

навчання кафедри 

маркетингу 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Листопад 2013 

/виконано 

Грудень 2013/ 

протокол № 5 

від 11.12.13 

 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів 

технологів з виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 

заочної форми навчання зі 

спеціальності 6.090102 – «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва». 

 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

наукового інституту 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

 

 Грудень 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Грудень 2013/ 

протокол № 6 

від 13.12.13 

 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

економіки підприємства, заочної 

форми навчання зі спеціальності 

6.030504 – «Економіка підприємства» 

Галич О.А., 

доцент, 

декан факультету 

економіки та 

менеджменту, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

бізнесу 

 Грудень 2013 

/виконано 

Грудень 2013/ 

протокол № 7 

від 19.12.13 

 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

обліку і аудиту, заочної форми 

навчання зі спеціальності 6.0305090 – 

«Облік і аудит», бакалаврів з фінансів 

і кредиту, заочної форми навчання зі 

спеціальності 6.0305080 – «Фінанси і 

кредит» 

Ватуля І.Д.,  

доцент, заступник декана 

факультету обліку та 

фінансів по заочному 

навчанню 

 Грудень 2013 

/виконано 

Грудень 2013/ 

протокол № 8 

від 20.12.13 

 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

менеджменту, заочної форми 

навчання зі спеціальності 6.030601 – 

«Менеджмент» 

Галич О.А.,  

доцент, 

декан факультету 

економіки та 

менеджменту, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

бізнесу 

 

 

 Грудень 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Грудень 2013/ 

протокол № 9 

від 24.12.13 

 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів-

агрономів, заочної форми навчання зі 

спеціальності 6.090101 – «Агрономія» 

Маренич М.М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Грудень 2013 

/виконано 

2. Про урочистий випуск спеціалістів 

з економіки підприємства, заочної 

форми навчання зі спеціальності 

7.03050401 – «Економіка 

підприємства»; магістрів з економіки 

підприємства, заочної форми 

навчання зі спеціальності 8.03050401 

– «Економіка підприємства» 

Галич О.А.,  

доцент , декан факультету 

економіки та 

менеджменту, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

бізнесу 

 Грудень 2013 

/виконано 

3. Про урочистий випуск бакалаврів – 

інженерів-дослідників технічного 

забезпечення агропромислового 

виробництва, заочної форми навчання 

зі спеціальності 6.100102 – «Процеси, 

машини та обладнання 

агропромислового виробництва 

Коломієць А.П.,  

доцент, заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету  

 Грудень 2013 

/виконано 

Грудень 2013/ 

протокол № 10 

від 24.12.13  

 

Робоче засідання 

1. Звіт про роботу приймальної комісії 

за 2013 рік 

Осташова В. О., 

доцент, відповідальний 

секретар приймальної 

комісії, 

Мороз О.Г.,  
доцент, заступник 

відповідального секретаря 

приймальної комісії 

 Грудень 2013 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

2. Стан міжнародних зв’язків 

Полтавської державної аграрної 

академії та перспективи впровадження 

системи подвійних дипломів з 

Європейськими вищими навчальними 

закладами в рамках Болонського 

процесу 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з 

навчально-педагогічної 

роботи та міжнародних 

зв’язків 

 Грудень 2013 

/виконано 

3. Про результати роботи Науково-

дослідного інституту агрономії 

Полтавської державної аграрної 

академії 

Тищенко В.М.,  

професор, директор 

Науково-дослідного 

інституту агрономії, 

завідувач кафедри 

селекції, насінництва і 

генетики 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Лютий 2014 

/виконано 

 

Протокол № 11 

від 04.02.14 

4. Про стан розвитку інформаційних 

технологій для підтримки навчальної 

діяльності в академії та перспективи 

розвитку дистанційного навчання і 

використання інформаційного 

продукту як засобу навчання 

Пустовіт С.В., 

директор Навчально-

наукового інституту 

інформаційних та 

інноваційних освітніх 

технологій 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

 

Лютий 2014 

/виконано 

 

Протокол № 11 

від 04.02.14 

 5. Про результати проведення 

комплексної перевірки стану 

навчально-виховної роботи та 

фінансово-господарської діяльності 

Полтавської державної аграрної 

академії 

Аранчій В.І., 

ректор академії, професор 

Костенко О.М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

 Грудень 2013 

/виконано 

(позапланово) 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Лінська С.П., 

головний бухгалтер 

6. Про зміну у складі вченої ради 

Полтавської державної аграрної 

академії 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Грудень 2013 

/виконано 

(позапланово) 

Січень 2014 1. Звіт про роботу Регіонального 

навчально-практичного центру 

розвитку сільських територій та 

перспективи його діяльності 

Капаєва Л. М.,  

доцент, директор 

Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва 

 Лютий 2014 

/виконано 

 

Протокол № 11 

від 04.02.14 

2.Про роботу факультету вете-

ринарної медицини по виконанню 

рішення вченої ради академії від 20 

лютого 2013 року, протокол № 16 

«Про підсумки наукової роботи 

академії за 2012 рік і завдання на 

перспективу»  

Передера С. Б.,  

доцент, декан факультету 

ветеринарної медицини 

Опара М.М., 

 доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Грудень 2013 

/виконано  

 

Протокол № 10 

від 24.12.13 

4. Про роботу адміністративно-

господарської частини по економії 

енерго-, водо-, тепло- ресурсів за 2013 

рік та заходи їх по подальшої економії 

Чуга В.М.,  

проректор з 

адміністративно-

господарської частини 

 Лютий 2014 

/виконано 

 

Протокол № 11 

від 04.02.14 

5. Про ефективність роботи редак-

ційно-видавничого відділу 

Шерман-Короленко С. В., 

редактор редакційно-

видавничого відділу 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

Лютий 2013 / 

не виконано 



 10 

Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

наукової роботи 

Лютий 2014/ 

протокол № 11 

від 04.02.14 

 

 

Робоче засідання 

1. Про розгляд проекту нової редакції 

Статуту Полтавської державної 

агарної академії 

Матюха В.В., 

голова профспілкового 

комітету 

 Лютий 2014 / 

виконано 

(позапланово) 

2. Звіт про роботу Регіонального 

навчально-практичного центру 

розвитку сільських територій та 

перспективи його діяльності 

Капаєва Л.М.,  

доцент, директор 

Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва 

 Лютий 2014 

/виконано 

(позапланово) 

3. Про результати роботи Науково-

дослідного інституту агрономії 

Полтавської державної аграрної 

академії 

Тищенко В.М.,  

професор, директор 

Науково-дослідного 

інституту агрономії, 

завідувач кафедри 

селекції, насінництва і 

генетики 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Лютий 2014 

/виконано 

 

 

4. Про стан розвитку інформаційних 

технологій для підтримки навчальної 

діяльності в академії та перспективи 

розвитку дистанційного навчання і 

використання інформаційного 

продукту як засобу навчання 

Пустовіт С.В., 

директор Навчально-

наукового інституту 

інформаційних та 

інноваційних освітніх 

технологій 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

 

Лютий 2014 

/виконано 

 

 

5. Про роботу адміністративно-

господарської частини по економії 

енерго-, водо-, тепло- ресурсів за 2013 

рік та заходи їх по подальшої економії 

Чуга В.М.,  

проректор з 

адміністративно-

господарської частини 

 Лютий 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Лютий 2014/ 

протокол № 12 

від 21.02.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів 

з менеджменту організацій і 

адміністрування, менеджерів 

організацій, заочної форми навчання 

зі спеціальності 7.03060101 – 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

Галич О.А.,  

доцент , декан факультету 

економіки та 

менеджменту, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

бізнесу 

 Лютий 2014 / 

виконано 

 

2. Про урочистий випуск магістрів 

інженерів-технологів з виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 

заочної форми навчання зі 

спеціальності 8.09010201 – 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»; спеціалістів 

інженерів-технологів з виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 

заочної форми навчання зі 

спеціальності 7.09010201 – 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

наукового інституту 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

 Лютий 2014 / 

виконано 

 

Лютий 2014/ 

протокол № 13 

від 25.02.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів 

– інженерів-дослідників технічного 

забезпечення агропромислового 

Канівець О.В.,  

доцент, заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету 

 Лютий 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

виробництва, заочної форми навчання 

зі спеціальності 7.10010201 – 

«Процеси, машини та обладнання 

агропромислових підприємств» 

 

Лютий 2014/ 

протокол № 14 

від 25.02.14  
 

(позапланово) 

Робоче засідання 

1. Звіт ректора Полтавської державної 

аграрної академії, професора    

Аранчій В.І. про її діяльність в 2013 

календарному році 

Аранчій В.І., 

ректор, професор 

 Лютий 2014 

/виконано 

 

(позапланово) 

2. Про діяльність науково-методичних 

рад Навчально-наукового інституту 

економіки та менеджменту і 

перспективи вдосконалення їх роботи 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Лютий 2014 / 

виконано 

3. Про роботу бібліотеки академії по 

інформаційному забезпеченні 

навчального процесу 

Снітко Л.О.,  

директор бібліотеки 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

Лютий 2014 

/виконано 

Лютий 2014/ 

протокол № 15 

від 27.02.14 

Урочисте  засідання 

1. Про урочистий випуск магістрів – 

інженерів-дослідників технічного 

забезпечення агропромислового 

виробництва, денної форми навчання 

зі спеціальності зі спеціальності 

8.10010201 – «Процеси, машини та 

Канівець О.В.,  

доцент, заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету 

 Лютий 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

обладнання агропромислових 

підприємств».  

Лютий 2014/ 

протокол № 15 

від 27.02.14 

2. Про урочистий випуск магістрів 

інженерів-технологів з виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 

денної форми навчання зі 

спеціальності 8.09010201 – 

«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

 

 

Поліщук А.А.,  

професор, директор 

Навчально-наукового 

інституту тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

 Лютий 2014 

/виконано 

3. Про урочистий випуск спеціалістів-

агрономів, заочної форми навчання зі 

спеціальності 7.09010101 – 

«Агрономія», магістрів-агрономів, 

заочної форми навчання зі 

спеціальності 8.09010101 – 

«Агрономія» 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Лютий 2014 

/виконано 

4. Про урочистий магістрів-агрономів 

денної форми навчання зі 

спеціальності 8.09010101 – 

«Агрономія» 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Лютий 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Лютий 2014/ 

протокол № 16 

від 28.02.14 

Урочисте  засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів 

з обліку і аудиту, заочної форми 

навчання зі спеціальності 7.03050901 

– «Облік і аудит», спеціалістів з 

фінансів і кредиту, заочної форми 

навчання зі спеціальності 7.03050801 

– «Фінанси і кредит». 

Ватуля І.Д.,  

доцент, заступник декана 

факультету обліку та 

фінансів по заочному 

навчанню 

 

 Лютий 2014 / 

виконано 

2. Про урочистий випуск магістрів з 

менеджменту організацій і 

адміністрування денної та заочної 

форми навчання зі спеціальності 

8.03060101 – «Менеджмент 

організацій і адміністрування». 

 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Лютий 2014 / 

виконано 

Березень 2014/ 

протокол № 17 

від 20.03.14 

Робоче засідання 

1. Про підсумки наукової роботи 

академії за 2013 рік та завдання на 

перспективу 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Березень 2014 

/виконано 

 

 

2. Звіт про фінансову діяльність 

академії в 2012-2013 навчальному 

році 

Лінська С.П., 

головний бухгалтер 

 Квітень 2014 

/виконано 

 

Протокол № 18 

від 15.04.14 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

3. Звіт про діяльність Інституту 

післядипломної освіти та дорадництва 

за 2013 рік та перспективи  

розвитку 

Капаєва Л.М.,  

доцент, директор 

Інституту післядипломної 

освіти та дорадництва 

 Березень 2014 

/виконано 

4.Про підсумки зимової екзамена-

ційної сесії 2013-2014 навчального 

року 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

 Березень 2014 

/виконано 

5. Про внесок клініки ветеринарної 

медицини кафедри хірургії та 

акушерства у підготовці лікарів 

ветеринарної медицини 

Кулинич С.М., 

завідувач клінікою 

ветеринарної медицини 

Передера С. Б.,  

доцент, декан 

факультету 

ветеринарної медицини 

Лютий 2014 / 

не виконано 

 

Березень 2014 Робоче засідання 

1. Про виконання Програми 

«Гуртожиток – наш дім» 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи, наукової роботи 

 Квітень  2014 

/виконано 

 

Протокол №18 

від 15.04.14 

2. Про діяльність науково-методичних 

рад Навчально-наукового інституту 

економіки та менеджменту і 

перспективи вдосконалення їх роботи 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Лютий 2014 / 

виконано 

 

Протокол №14 

від 25.02.14 

 

3. Про роботу бібліотеки академії по 

інформаційному забезпеченні 

навчального процесу 

Снітко Л.О.,  

директор бібліотеки 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

Лютий 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Протокол №14 

від 25.02.14 

4. Аналіз практичної підготовки 

студентів за 2013 рік та перспективи 

організації проведення навчальних та 

виробничих практик у 2014 році 

Декани факультетів,  

Петренко М.О., 

керівник виробничої 

практики 

Костенко О.М. 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

Квітень 2014 

/виконано 

 

Протокол №18 

від 15.04.14 

Квітень 2014/ 

протокол № 18 

від 15.04.14 

Робоче засідання 

1. Звіт про роботу директора 

Хорольського агропромислового 

коледжу та концепція розвитку 

навчального закладу на наступні п’ять 

років 

 

Гузик Р.Т., 

директор Хорольського 

агропромислового 

коледжу 

Горб О.О., 

доцент, проректор з 

навчально-педагогічної 

роботи та міжнародних 

зв’язків  

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

Квітень 2014 

/виконано 

2. Про результати роботи мовного 

центру по залученню студентів і 

викладачів до оволодіння іноземними 

мовами 

Шаравара Т.О.,  

професор, завідувач 

кафедри іноземних мов та 

українознавства 

 Квітень 2014 

/виконано 

3. Про роботу факультету економіки 

та менеджменту по виконанню 

рішення вченої ради академії від 20 

лютого 2013 року, протокол № 16 

«Про підсумки наукової роботи 

академії за 2012 рік і завдання на 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Квітень 2014 / 

не виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

перспективу» менеджменту 

 4. Про використання в навчальному 

процесі філій академії та кафедр, їх 

матеріальне та  наочне забезпечення  

Петренко М. О., 

керівник виробничої 

практики 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи,  

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

Квітень 2014 

/виконано 

Квітень  2014/ 

протокол № 19 

від 30.04.14 

Урочисте  засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

агрономії  денної форми навчання зі 

спеціальності 6.090101 – «Агрономія». 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Квітень 2014 

/виконано 

Травень 2014/ 

протокол № 20 

від 27.05.14 

Робоче засідання 

1. Про роль студентського само-

врядування у вихованні студентської 

молоді 

Глазов О.М.,  

голова студентської ради 

Бардіна Т.О.,  

голова об’єднаної 

студентської ради 

аграрних вузів 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Травень 2014 

/виконано 

2. Про наукове співробітництво 

інженерно-технологічного факультету 

із підприємствами агропромислового 

комплексу та надання 

консультативної допомоги 

сільськогосподарському виробництву 

 

Дудніков І.А.,  

доцент, декан інженерно-

технологічного 

факультету 

 Травень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

3. Оптимізація структурних 

підрозділів Полтавської державної 

аграрної академії – створення кафедри 

«Патологічної анатомії та інфекційної 

патології» факультету ветеринарної 

медицини 

Писаренко П.В., 

перший проректор, 

професор 

 Травень 2014 

/виконано 

(позапланово) 

4. Оптимізація структурних 

підрозділів Полтавської державної 

аграрної академії – приєднання 

кафедри «Фізики, автоматизації та 

механізації виробничих процесів» до 

кафедри «Загально технічних 

дисциплін», «Вищої математики і 

логіки», «Машиновикористання та 

виробничого навчання» інженерно-

технологічного факультету 

Писаренко П.В., 

перший проректор, 

професор 

 Травень 2014 

/виконано 

(позапланово) 

5. Про підсумки проведення 

студентської наукової конференції та 

науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу у 

квітні-травні 2014 року. 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

 Травень 2014 

/виконано 

(позапланово) 

6. Звіт про організацію науково-

дослідної роботи студентів академії за 

2013-2014 навчальний рік 

Самойлик Ю. В., 

доцент кафедри економіки 

підприємства, голова 

студентського 

самоврядування 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Травень 2014 / 

не виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Травень 2014 / 

протокол № 21 

від 23.05.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

економіки підприємства, денної 

форми навчання зі спеціальності 

6.030504 – «Економіка підприємства». 

 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Травень 2014 

/виконано 

 

Червень 2014/ 

протокол № 22 

від 24.06.14 

Робоче засідання 

1. Звіт ректора академії про її 

діяльність в     2013-2014 навчальному 

році 

Аранчій В.І., 

ректор академії, професор 

 Червень 2014 

/виконано 

(позапланово) 

2. Про перегляд штатних нормативів 

та упорядкування структурних 

підрозділів Полтавської держаної 

аграрної академії 

Костенко О.М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

 Червень 2014 

/виконано 

(позапланово) 

3. Про навчальне навантаження 

науково-педагогічних працівників 

академії у 2014-2015 навчальному 

році 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу  

 Червень 2014 

/виконано 

4. Про співпрацю відділу сприяння 

працевлаштування студентів і 

випускників з підприємствами 

агропромислового комплексу по 

питанням працевлаштування 

випускників академії 

 

Петренко Н.В., 

керівник співпрацю 

відділу сприяння 

працевлаштування 

студентів і випускників 

 Червень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

5. Про роботу Навчально-наукового 

інституту Інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій у 

2013-2014 навчальному році 

Пустовіт С.В., 

директор Навчально-

наукового інституту 

інформаційних та 

інноваційних освітніх 

технологій 

 Червень 2014 

/виконано 

6. Про контроль за якістю підготовки 

фахівців та результати перевірки 

залишкових знань студентів у 2013-

2014 навчальному році 

Дорошенко А. П.,  

керівник Науково-

методичного центру 

управління якістю 

освітньої діяльності 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

Червень 2014 / 

не виконано 

4. Про стан виховної роботи серед 

студентської молоді 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової  роботи 

 Червень 2014 / 

не виконано 

Червень 2014/ 

протокол № 23 

 від 25.06.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів 

інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового виробництва, 

денної форми навчання зі 

спеціальності 7.10010201 – «Процеси, 

машини та обладнання 

агропромислових підприємств» 

Канівець О.В.,  

доцент, заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету 

 

 Червень 2014 / 

виконано 

Червень 2014/ 

протокол № 24 

 від 27.06.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів 

технологів з виробництва та 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

 Червень 2014 / 

виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

переробки продукції тваринництва 

денної форми навчання зі 

спеціальності 6.090102 – «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

наукового інституту 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

2. Про урочистий випуск молодших 

лікарів ветеринарної медицини, 

денної форми навчання зі 

спеціальності 6.110101 «Ветеринарна 

медицина»; магістрів ветеринарної 

медицини, денної форми навчання зі 

спеціальності 8.11010101 

«Ветеринарна медицина» 

Передера С.Б.,  

доцент, декан факультету 

ветеринарної медицини, 

кандидат ветеринарних 

наук 

 

 Червень 2014 

/виконано 

3. Про урочистий випуск магістрів з 

менеджменту організацій і 

адміністрування, менеджерів 

(управителів) організацій, заочної 

форми навчання зі спеціальності 

8.03060101 – «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Червень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 25 

 від 02.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів 

інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового виробництва 

Канівець О.В.,  

доцент, заступник декана 

інженерно-технологічного 

факультету 

 Липень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

денної форми навчання зі 

спеціальності 6.100102 – «Процеси, 

машини та обладнання 

агропромислового виробництва» 

 

Липень 2014/ 

протокол № 26 

 від 04.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

менеджменту, менеджерів-

адміністраторів денної форми 

навчання зі спеціальності 6.030601 – 

«Менеджмент»;  бакалаврів з 

економіки підприємства денної форми 

навчання зі спеціальності 6.030504 – 

«Економіка підприємства» 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Липень 2014 

/виконано 

2. Про урочистий випуск спеціалістів 

з обліку і аудиту заочної форми зі 

спеціальності 7.03050901 – «Облік і 

аудит» 

Ватуля І.Д.,  

доцент, заступник декана 

факультету обліку та 

фінансів 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 27 

 від 08.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

обліку і аудиту заочної форми 

навчання зі спеціальності 6.030509 – 

«Облік і аудит»; бакалаврів з фінансів 

і кредиту заочної форми навчання зі 

спеціальності 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» 

Ватуля І.Д.,  

доцент, заступник декана 

факультету обліку та 

фінансів 

 Липень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

Липень 2014/ 

протокол № 28 

 від 11.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск молодших 

лікарів ветеринарної медицини, 

денної форми навчання зі 

спеціальності 6.110101 «Ветеринарна 

медицина» 

Передера С.Б.,  

доцент, декан факультету 

ветеринарної медицини, 

кандидат ветеринарних 

наук 

 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 29 

 від 15.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів зі 

спеціальності 6.040106 – «Екологія, 

охорона навколишнього середовища 

та збалансованого природо-

користування» денної форми 

навчання 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 30 

 від 17.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск бакалаврів з 

обліку і аудиту денної форми 

навчання зі спеціальності 6.030509 – 

«Облік і аудит»; бакалаврів з фінансів 

і кредиту денної форми навчання зі 

спеціальності 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» 

Канцедал Н.А.,  

доцент, заступник декана 

факультету обліку та 

фінансів 

 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 31 

 від 18.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів, 

інженерів-технологів з виробництва та 

переробки продукції тваринництва зі 

спеціальності 7.09010201 «Технологія 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

наукового інституту 

тваринництва та 

 Липень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» денної форми 

навчання 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

2.Про надання рекомендацій 

випускникам спеціалістам, інженерам-

технологам з виробництва та 

переробки продукції тваринництва, 

денної форми навчання зі 

спеціальності 7.09010201 – 

«Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» 

до вступу в аспірантуру 

Поліщук А.А.,  

професор 

директор Навчально-

наукового інституту 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

 Липень 2014 

/виконано 

3. Про урочистий випуск бакалаврів з 

економіки підприємства зі 

спеціальності 6.030504 – «Економіка 

підприємства» заочної форми 

навчання 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 32 

 від 25.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів 

з обліку і аудиту зі спеціальності 

7.03050901 – «Облік і аудит», з 

Безкровний О.В., 

доцент, заступник 

директора Навчально-

наукового інституту 

 Липень 2014 

/виконано 



 25 

Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

фінансів і кредиту зі спеціальності 

7.03050801 – «Фінанси і кредит» 

денної форми навчання 

економіки та бізнесу 

 

2. Про урочистий випуск магістрів з 

обліку і аудиту зі спеціальності 

8.03050901 – «Облік і аудит», з 

фінансів і кредиту зі спеціальності 

8.03050801 – «Фінанси і кредит» 

денної форми навчання 

Безкровний О.В., 

доцент, заступник 

директора Навчально-

наукового інституту 

економіки та бізнесу 

 Липень 2014 

/виконано 

3. Про урочистий випуск магістрів з 

економіки підприємства зі 

спеціальності 8.03050401 – 

«Економіка підприємства»; 

спеціалістів з менеджменту 

організацій і адміністрування, 

менеджерів (управителів) організацій і 

адміністрування зі спеціальності 

7.03060101 – «Менеджмент 

організацій і адміністрування» заочної 

форми навчання 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

 Липень 2014 

/виконано 

4. Про урочистий випуск спеціалістів з 

економіки підприємства зі 

спеціальності 7.03050401 – «Економіка 

підприємства»; спеціалістів з 

менеджменту організацій і 

адміністрування, менеджерів 

(управителів) організацій і 

Безкровний О.В., 

доцент, заступник 

директора Навчально-

наукового інституту 

економіки та бізнесу 

 Липень 2014 

/виконано 
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Місяць/  

№ протоколу 

Питання, 

 що розглядались на засіданні 
Хто доповідає Хто готує 

Виконання / 

невиконання 

(термін) 

адміністрування зі спеціальності 

7.03060101 – «Менеджмент організацій 

і адміністрування»; магістрів з 

економіки підприємства зі 

спеціальності 8.03050401 – «Економіка 

підприємства»; магістрів з 

адміністративного менеджменту зі 

спеціальності 8.18010018 

«Адміністративний менеджмент»  

денної форми навчання 

Липень 2014/ 

протокол № 33 

 від 31.07.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск спеціалістів-

агрономів зі спеціальності 7.09010101 – 

«Агрономія» денної форми навчання 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

 Липень 2014 

/виконано 

Липень 2014/ 

протокол № 34 

 від 01.08.14 

Урочисте засідання 

1. Про урочистий випуск магістрів 

ветеринарної медицини, денної форми 

навчання зі спеціальності 8.11010101 

«Ветеринарна медицина» 

Передера С.Б.,  

доцент, декан факультету 

ветеринарної медицини, 

кандидат ветеринарних 

наук 

 Серпень 2014 

/виконано 

 
 

Заступник голови вченої ради, 

проректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи, доцент 

 

 

   

М. М. ОПАРА  

               Виконавець, 

               Булах Т.В., 2-29-53 


