
  

Реєстр положень про структурні підрозділи, затверджені 

рішенням вченої ради Полтавської державної аграрної академії, 

за 2016 рік 
 

№ з/п Назва положення  

Рішення вченої ради 

академії, 

протокол засідання 

 (№, дата, рік) 

Наказ ректора академії 

про введення в дію 

(№, дата) 

1 2 3 4 

1 

Про розгляд та затвердження Положень Полтавської державної агарної 

академії (за списком). 

1. Положення про академічну мобільність студентів 

2. Положення про організацію практичної підготовки здобувачів  

3. вищої освіти 

4. Положення про факультет агротехнологій та екології 

5. Положення про деканат факультету агротехнологій та екології 

6. Положення про кафедру екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування  

7. Положення про кафедру загальної та біологічної хімії  

8. Положення про кафедру землеробства і агрохімії  

9. Положення про кафедру рослинництва  

10. Положення про кафедру селекції, насінництва і генетики  

11. Положення про факультет ветеринарної медицини 

12. Положення про деканат факультету ветеринарної медицини 

13. Положення про кафедру анатомії та фізіології тварин  

14. Положення про кафедру паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи  

15. Положення про кафедру патологічної анатомії та інфекційної патології  

16. Положення про кафедру терапії  

17. Положення про кафедру хірургії та акушерства  

18. Положення про факультет економіки та менеджменту 

19. Положення про деканат факультету економіки та менеджменту 

Протокол № 14 від  

23 лютого 2016 року 

№ 21 від 23 лютого  

2016 року 

http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-ohorony-navkolyshnogo-seredovyshcha-ta-zbalansovanogo
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-ohorony-navkolyshnogo-seredovyshcha-ta-zbalansovanogo
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-zagalnoyi-ta-biologichnoyi-himiyi
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-roslynnyctva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-selekciyi-nasinnyctva-ta-genetyky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-anatomiyi-ta-fiziologiyi-tvaryn
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-parazytologiyi-ta-veterynarno-sanitarnoyi-ekspertyzy
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-patologichnoyi-anatomiyi-ta-infekciynoyi-patologiyi
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-terapiyi
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-hirurgiyi-ta-akusherstva


20. Положення про кафедру бізнес-адміністрування та права  

21. Положення про кафедру економіки підприємства  

22. Положення про кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій  

23. Положення про кафедру іноземних мов та українознавства  

24. Положення про кафедру маркетингу  

25. Положення про кафедру менеджменту  

26. Положення про інженерно-технологічний факультет  

27. Положення про деканат інженерно-технологічний факультету 

28. Положення про кафедру безпеки життєдіяльності  

29. Положення про кафедру вищої математики, логіки та фізики  

30. Положення про кафедру загальнотехнічних дисциплін  

31. Положення про кафедру машини та обладнання агропромислового виробництва  

32. Положення про кафедру машиновикористання і виробничого навчання  

33. Положення про кафедру ремонту машин і технології конструкційних матеріалів 

34. Положення про факультет обліку та фінансів 

35. Положення про деканат факультету обліку та фінансів 

36. Положення про кафедру бухгалтерського обліку  

37. Положення про кафедру економічної теорії та економічних досліджень  

38. Положення про кафедру організації обліку та аудиту  

39. Положення про кафедру філософії, історії та педагогіки  

40. Положення про кафедру фінансів і кредиту  

41. Положення про факультет технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва 

42. Положення про деканат факультету технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

43. Положення про кафедру годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин  

44. Положення про кафедру розведення і генетики сільськогосподарських тварин  

45. Положення про кафедру технології виробництва продукції тваринництва   

46. Положення про кафедру технології переробки продукції тваринництва  

47. Положення про кафедру фізичного виховання та спорту  

48. Положення про факультет підготовки іноземних громадян 

49. Положення про кафедру російської та української мов 

50. Положення про кафедру загальноосвітніх дисциплін 

51. Положення про студмістечко 

http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-biznes-administruvannya-ta-prava
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekonomiky-pidpryyemstva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekonomichnoyi-kibernetyky-ta-informaciynyh-tehnologiy
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-marketyngu
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-menedzhmentu
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-bezpeky-zhyttyediyalnosti
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-vyshchoyi-matematyky-logiky-ta-fizyky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-zagalnotehnichnyh-dyscyplin
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-mashyny-ta-obladnannya-agropromyslovogo-vyrobnyctva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-mashynovykorystannya-i-vyrobnychogo-navchannya
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-remontu-mashyn-i-tehnologiyi-konstrukciynyh-materialiv
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-buhgalterskogo-obliku
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekonomichnoyi-teoriyi-ta-ekonomichnyh-doslidzhen
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-organizaciyi-obliku-ta-audytu
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-finansiv-i-kredytu
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-godivli-ta-zoogigiyeny-silskogospodarskyh-tvaryn
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-vyrobnyctva-produkciyi-tvarynnyctva-im-prof-op-bondarenka
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-tehnologiyi-pererobky-produkciyi-tvarynnyctva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-fizychnogo-vyhovannya-ta-sportu


52. Положення про студентський гуртожиток 

53. Положення про відділ з охорони праці  

54. Положення про розподіл обов’язків з питань охорони праці  

55. Положення про порядок проведення та реєстрацію інструктажів зі студентами, 

слухачами, аспірантами з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

56. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу  

57. Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків 

невиробничого характеру 

58. Положення про розробку інструкцій з охорони праці  

59. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань 

охорони праці  

60. Положення про навчально-наукову лабораторію паразитології кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

61. Положення про навчально-наукову лабораторію охорони праці 

62. Положення про навчально-наукову лабораторію оптимізації фітосанітарного 

стану сільськогосподарських культур 

63. Положення про навчальну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи  

64. Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри патологічної анатомії 

та інфекційної патології  

65. Положення про навчально-наукову лабораторію хімічного аналізу об’єктів 

навколишнього середовища 

66. Положення про Інститут післядипломної освіти 

67. Положення про навчально-методичний відділ управління якістю освітньої 

діяльності Інституту післядипломної освіти  

68. Положення про відділ автослужби 

69. Положення про навчальний відділ інноваційних технологій освіти 

70. Положення про відділ міжнародних зв’язків 

71. Положення про відділ кадрів 

72. Положення про редакційно-видавничий відділ 

73. Положення про бібліотеку  

74. Положення про відділ теплопостачання 

75. Положення про навчальний відділ розробки та впровадження сучасного 

програмного забезпечення 



76. Положення про юридичний відділ 

77. Положення про штаб цивільної оборони 

78. Положення про архівний підрозділ 

79. Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

80. Положення про бухгалтерію 

81. Положення про підрозділ з організації виховної роботи 

82. Положення про відділ матеріально-технічного постачання 

83. Положення про відділ по ремонту та експлуатації будівель 

84. Положення про відділ енергопостачання 

85. Положення про сторожову службу 

86. Положення про господарство 

87. Положення про відділ художньої самодіяльності 

88. Положення про навчальний центр інформаційно-комунікацій-ного 

обслуговування  

89. Положення про гуманітарний відділ 

90. Положення про спортклуб 

91. Положення про службу з гуманітарної та виховної роботи 

92. Положення про їдальню 

93. Положення про навчально-виробничий підрозділ із селекції і насінництва 

94. Положення про господарський відділ 

95. Положення про Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних 

освітніх технологій 

96. Положення про філіал з практичної підготовки студентів на базі ПП 

97. Положення про підготовчі курси для абітурієнтів 

98. Положення про факультет підготовки іноземних громадян 

99. Положення про кафедру української та російської мов 

100. Положення про кафедру загальноосвітніх дисциплін 

101. Положення про студентське самоврядування Полтавської державної аграрної 

академії 

102. Положення про порядок документального супроводження процесів 

виконання  госпдоговірних наукових тем 

103. Положення про надання науковим (навчальним) виданням грифу 

«затверджено до друку» вченою радою Полтавської державної аграрної академії 

104. Типове положення про наукову, науково-дослідну лабораторію Полтавської 

державної аграрної академії 



105. Положення про наукову лабораторію енергозбереженьня та відновлювальних 

джерел енергії Полтавської державної аграрної академії 

106. Положення про наукову лабораторію селекції озимої пшениці Навчально-

виробничого підрозділу із селекції та насінництва Полтавської державної аграрної 

академії 

107. Положення про наукову лабораторію селекції зернобобових та круп’яних 

культур Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва Полтавської 

державної аграрної академії 

108. Положення про наукову лабораторію селекції, насінництва та сортової 

агротехніки сої Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва 

Полтавської державної аграрної академії 

109. Положення про науково-дослідну лабораторію кафедри анатомії та фізіології 

тварин факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії 

110. Положення про сертифіковану науково-дослідну лабораторію якості зерна 

факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії 

111. Положення про сертифіковану наукову лабораторію агроекологічного 

моніторингу факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної 

академії 
 

2 Про розгляд та затвердження Положення про порядок організації та 

проведення наукових заходів на базі Полтавської державної аграрної 

академії. 

Протокол № 12 від 25 

січня 2016 року 

№ 21 від 23 лютого  

2016 року 

3 
Про розгляд та затвердження Положення про відділ аспірантури 

Полтавської державної аграрної академії. 
Протокол № 12 від 25 

січня 2016 року 

№ 21 від 23 лютого  

2016 року 

4 

Про розгляд та затвердження змін до Правил прийому до Полтавської 

державної аграрної академії в 2016 році, затверджених 25 листопада 2015 

року, в частині Правил прийому до аспірантури та докторантури для 

здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в 2016 році.  

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 64 від 25 травня  

2016 року 

5 

Про розгляд та затвердження змін до Положення про порядок створення та 

організації роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої 

освіти у Полтавській державній аграрній академії.  

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 91 від 09 червня  

2016 року 

6 
Про затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення  в Полтавській державній аграрній академії. 

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 91 від 09 червня  

2016 року 

7 

Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії.  

 

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 91 від 09 червня  

2016 року 



8 

Про затвердження Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу 

освіту європейського зразка у Полтавській державній аграрній академії. 

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 91 від 09 червня  

2016 року 

9 

Про розгляд та затвердження змін до Правил прийому до Полтавської 

державної аграрної академії в 2016 році, затверджених 25 листопада 2015 

року, в частині Правил прийому до Хорольського агропромислового 

коледжу Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 
відсутній 

10 
Про розгляд та затвердження Положення про студентське наукове 

товариство Полтавської державної аграрної академії.  

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 
відсутній 

11 
Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про 

освіту в Полтавській державній аграрній академії.  

Протокол № 20 від 24 

травня 2016 року 

№ 83 від 06 червня  

2016 року 

12 
Про розгляд та затвердження Положення про Аграрний коледж управління 

і права Полтавської державної аграрної академії. 

Протокол № 19 від 12 

квітня 2016 року 
відсутній 

13 
Про розгляд та затвердження Положення про наглядову раду Полтавської 

державної аграрної академії. 

Протокол № 19 від 12 

квітня 2016 року 

№ 83 від 06 червня  

2016 року 

14 
Про розгляд та затвердження Положення про кафедру публічного управління 

та адміністрування Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол № 2 від 20 

вересня 2016 року 

№ 149 від 21 вересня  

2016 року 

15 
Про розгляд та затвердження Положення про кафедру підприємництва і 

права Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол № 2 від 20 

вересня 2016 року 

№ 149 від 21 вересня  

2016 року 

16 
Про розгляд та затвердження Положення про Аграрно-економічний коледж 

Полтавської державної аграрної академії (нова редакція) 

 Протокол № 2 від 20 

вересня 2016 року 

№  151 від 22 вересня  

2016 року 

17 
Про розгляд та затвердження Положення про кафедру менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол № 2 від 20 

вересня 2016 року 

№ 149 від 21 вересня  

2016 року 

18 
Про розгляд та затвердження Положення про «Дослідне поле» Полтавської 

державної аграрної академії.  

 Протокол № 2 від 20 

вересня 2016 року 
відсутній 

19 
Про розгляд та затвердження Положення про порядок проведення виборів 

ректора Полтавської державної аграрної академії 

 Протокол № 4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3107/vytyag2-0015.pdf
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3107/vytyag2-0015.pdf
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3107/vytyag2-0015.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3169/81-0001.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3169/81-0001.pdf


20 
Про розгляд та затвердження Положення про Головну виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол № 4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

21 
Про розгляд та затвердження Положення про дільничну виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол №  4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

22 
Про розгляд та затвердження Положення про організаційний комітет із 

проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол №  4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

23 

Про розгляд та затвердження Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах ректора Полтавської 

державної аграрної академії. 

 Протокол №  4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

24 

Про розгляд та затвердження Положення про порядок обрання представників 

з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для участі у виборах ректора Полтавської 

державної аграрної академії. 

 Протокол № 4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

25 
Про розгляд та затвердження Положення про порядок організації роботи 

спостерігачів на виборах ректора Полтавської державної аграрної академії. 

 Протокол №  4 від 18 

жовтня  2016 року 

№  162 від 20 жовтня  

2016 року 

26 

Про розгляд та затвердження змін до Положення про наукову школу 

Полтавської державної аграрної академії, затвердженого ректором академії, 

професором Аранчій В.І. 12 січня 2012 року. 

 Протокол №  5 від 22 

листопада  2016 року 

№ 183 від 24 листопада  

2016 року 

27 

Про розгляд та затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Полтавській державній 

аграрній академії. 

 Протокол №  5 від 22 

листопада  2016 року 

№ 183 від 24 листопада  

2016 року 

28 
Про розгляд та затвердження Положення про відділ моніторингу та 

забезпечення якості освіти в Полтавській державній аграрній академії 

 Протокол №  5 від 22 

листопада  2016 року 

№ 183 від 24 листопада  

2016 року 

29 Про розгляд та затвердження Положення про електронну бібліотеку  Протокол №  8 від 06 № 197 від  08 грудня  
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3397/35.pdf
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3397/35.pdf

