
Реєстр положень про структурні підрозділи, затверджені 

рішенням вченої ради Полтавської державної аграрної академії, 

за 2018 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 затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади Полтавської 

державної аграрної академії для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Протокол № 13 від 20 

лютого 2018 року 

№ 27 від 20 лютого 

2018 року 

2 

Про затвердження Положення про Науково-консультаційний центр 

«Підготовка фахівців з обліку, фінансів та оподаткування за підтримки 

сучасних інформаційних технологій». 

Протокол  № 15 від 03 

квітня 2018 року 

№ 46 від 03 квітня  

2018 року 

3 

Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

Полтавській державній аграрній академії. 

Протокол  № 15 від 03 

квітня 2018 року 

№ 48 від 03 квітня  

2018 року 

4 

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Полтавській 

державній аграрній академії. 

Протокол  № 15 від 03 

квітня 2018 року 

№ 48 від 03 квітня 

 2018 року 

5 
Про затвердження Положення про освітню (освітньо-професійну, освітньо-

наукову) програму в Полтавській державні аграрній академії. 

Протокол  № 15 від 03 

квітня 2018 року 

№ 50 від 03 квітня  

2018 року 

6 
Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії (нової 

Протокол  № 15 від 03 

квітня 2018 року 

№ 50 від 03 квітня  

2018 року 
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редакції). 

7 

Про затвердження Тимчасового положення про перевірку кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти Полтавській державній аграрній академії на 

наявність запозичень з інших документів. 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 

8 

Про затвердження Положення про провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти в Полтавській державній аграрній 

академії. 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 

9 

Про затвердження Тимчасового положення про репозитарій 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Полтавській державній 

аграрній академії. 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 

10 

Про затвердження Положення про рейтингове оцінювання роботи 

науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної 

академії (нової редакції). 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 

11 
Про затвердження Положення про обласний конкурс творчих робіт для 

школярів та юнацтва «Громада моєї мрії». 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 

12 

Про затвердження Положення про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії (нової 

редакції). 

Протокол  № 23 від 26 

червня  2018 року 

№ 122 від 02 липня  

2018 року 
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