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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
Вересень 2014/
02 вересня 2014 року, 
протокол № 1

Робоче засідання
1. Про готовність до нового 2014-2015 
навчального року

Аранчій В.І.,
професор, ректор академії; 
Лінська С.П., 
головний бухгалтер 
академії;
Костоглод К.Д., 
доцент, начальник 
навчального відділу; 
декани факультетів

Вересень 2014/
02 вересня 2014 року, 
протокол № 1 / виконано

2. Про новації прийнятого Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 
1556-УІІ.

Писаренко П.В., 
професор, перший 
проректор

Вересень 2014/
02 вересня 2014 року, 
протокол № 1 / виконано

3. Про розгляд Плану роботи вченої ради 
академії на 2014-2015 навчальний рік.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Вересень 2014/
02 вересня 2014 року, 
протокол № 1 / виконано

4. Про зміни в складі вченої ради академії Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Вересень 2014/
02 вересня 2014 року, 
протокол № 1 / виконано

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2

Робоче засідання
1. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри патологічної 
анатомії та інфекційної патології доктора 
ветеринарних наук, професора СКРИПКИ 
Марини Вікторівни, професора кафедри 
патологічної анатомії та інфекційної 
патології.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

2. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду професора кафедри фінансів і 
кредиту доктора економічних наук, доцента 
БОЙКО Лариси Миколаївни.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
3. Про підсумки літньої екзаменаційної 
сесії 2013-2014 навчального року.

Костоглод К.Д., 
доцент, начальник 
навчального відділу

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

4. Про відкриття докторантури зі 
спеціальності 03.00.16 -  екологія 
(сільськогосподарські науки).

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

5. Про підсумки проведення вступної 
компанії у 2014-2015 навчальному році

Мороз О.Г., 
доцент, відповідальний 
секретар приймальної 
комісії

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

6. Про хід підготовки матеріальної бази 
академії до роботи в осінньо-зимовий 
період нового навчального року

Чуга В.М., 
проректор з 
адміністративно- 
господарської частини

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

Жовтень 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання доцента кандидата економічних 
наук ДЕМИДЕНКО Лесі Миколаївни, 
доцента кафедри економіки підприємства.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3 / виконано

2. Представлення до присвоєння вченого 
звання доцента кандидата ветеринарних 
наук КРАВЧЕНКА Сергія Олександровича, 
доцента кафедри терапії.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3 / виконано

3. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду декана факультету економіки та 
менеджменту кандидата економічних наук, 
доцента ГАЛИЧА Олександра 
Анатолійовича, завідувача, професора 
кафедри економічної кібернетики та 
інформаційних технологій.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Жовтень 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3 / виконано

4. Затвердження Звітів про самоаналіз за 
напрямами підготовки та спеціальностями 
для акредитаційних справ

Галич О.А. -  доцент, декан 
факультету економіки та 
менеджменту;

Жовтень 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
Дорогань-Писаренко Л.О. -  
доцент, декан факультету 
обліку та фінансів;
Дудніков І.А. -  доцент, 
декан інженерно- 
технологічного факультету; 
Маренич М.М. -  доцент, 
декан факультету 
агротехнологій та екології; 
Передера С.Б. -  доцент, 
декан факультету 
ветеринарної медицини; 
Поліщук А.А. -  професор, 
декан факультету технології 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва

5. 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 2014/
28 жовтня 2014 року, 
протокол № 3 / виконано

6. Про роботу адміністративно-госпо
дарської частини з економії енерго-, водо-, 
тепло- ресурсів

Чуга В.М., 
проректор з 
адміністративно- 
господарської частини

Жовтень 2014/
01 жовтня 2014 року, 
протокол № 2 / виконано

Листопад 2014 /
21 листопада 2014 
року, протокол № 4

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.,
заступник декана
інженерно-технологічного 
факультету, старший
викладач.

Листопад 2014 /
21 листопада 2014 року, 
протокол № 4 / виконано

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 
року, протокол № 5

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання професора доктора економічних

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної,

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
наук, доцента БЕРЕЗІНОЇ Людмили 
Михайлівни, професора кафедри економіки 
підприємства.___________________________

наукової роботи / виконано

2. Представлення до присвоєння вченого 
звання доцента:
-  кандидата педагогічних наук ОВСІЄНКО 
Юлії Іванівни, доцента кафедри вищої 
математики, логіки та фізики;
-  кандидата наук з державного управління 
СЬОМИЧА Миколи Івановича, доцента 
кафедри бізнес-адміністрування та права.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5
/ виконано

3. Про діяльність Аграрного коледжу 
управління і права та перспективи його 
співпраці з Полтавською державною 
аграрною академією.

Левківський М.І., 
директор Аграрного 
коледжу управління і права

Галич О.А. -  доцент, 
декан факультету 
економіки та 
менеджменту

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5
/ виконано

4. Затвердження Звітів про самоаналіз за 
напрямами підготовки та спеціальностями 
для акредитаційних справ.

Галич О.А. -  доцент, декан 
факультету економіки та 
менеджменту; 
Дорогань-Писаренко Л.О. -  
доцент, декан факультету 
обліку та фінансів;
Дудніков І.А. -  доцент, 
декан інженерно- 
технологічного факультету; 
Маренич М.М. -  доцент, 
декан факультету 
агротехнологій та екології; 
Передера С.Б. -  доцент, 
декан факультету 
ветеринарної медицини; 
Поліщук А.А. -  професор, 
декан факультету технології 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5
/ виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)

5. Звіт про роботу Центру 
профорієнтаційної роботи та іміджевої 
політики в питаннях формування 
контингенту студентів академії в 2014 році.

Радочіна Ю.І., 
керівник Центру 
профорієнтаційної роботи та 
іміджевої політики

Кочерга А.А., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5
/ виконано

6. Затвердження правил прийому до 
Полтавської державної аграрної академії та 
погодження правил прийому ВНЗ І-И рівня 
акредитації структурних підрозділів 
академії в 2015 році.

Мороз О.Г.- доцент, 
відповідальний секретар 
приймальної комісії

Костенко О. М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної 
роботи

Листопад 2014 /
28 листопада 2014 року, 
протокол № 5 / виконано

Грудень 2014 /
05 грудня 2014 року, 
протокол № 6

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;

Грудень 2014 /
05 грудня 2014 року, 
протокол № 6 / виконано

Грудень 2014 /
12 грудня 2014 року, 
протокол № 7

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск бакалаврів з 
менеджменту, менеджерів-адміністраторів 
заочної форми навчання зі спеціальності 
6.030601 -  «Менеджмент».

Галич О.А. -  доцент, декан 
факультету економіки та 
менеджменту;

Грудень 2014 /
12 грудня 2014 року, 
протокол № 7 / виконано

Грудень 2014 /
16 грудня 2014 року, 
протокол № 8

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання доцента: 

кандидата економічних наук 
ДЕМ'ЯНЕНКО Наталії Василівни, доцента 
кафедри бізнес-адміністрування та права;

кандидата філологічних наук 
ТАГІЛЬЦЕВОЇ Яніни Михайлівни, доцента 
кафедри іноземних мов та українознавства.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Грудень 2014 /
16 грудня 2014 року, 
протокол № 8 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
2. Про результати роботи Науково- 
дослідного інституту агрономії Полтавської 
державної аграрної академії в 2014 році

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

Грудень 2014 /
16 грудня 2014 року, 
протокол № 8 / виконано

3. Звіт про роботу приймальної комісії за 
2014 рік

Мороз О.Г., 
доцент, відповідальний 
секретар приймальної 
комісії

Грудень 2014 /
16 грудня 2014 року, 
протокол № 8 / виконано

4. Про роль студентського самоврядування 
в житті студентського містечка

Глазов О.М.,
голова студентської ради

Кочерга А.А., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Грудень 2014 /
16 грудня 2014 року, 
протокол № 8 / виконано

5. Про організацію роботи по національно- 
патріотичному вихованню студентської 
молоді.

Шейко С.В.,
доцент, завідувач, професор 
кафедри філософії, історії та 
педагогіки

Кочерга А.А., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

Червень 2015 /
23 червня 2015 року, 
протокол № 22 / виконано

Грудень 2014 /
17 грудня 2014 року, 
протокол № 9

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.,
заступник декана 
факультету обліку та 
фінансів по заочному 
навчанню, доцент.

Грудень 2014 /
17 грудня 2014 року, 
протокол № 9 / виконано

Грудень 2014 /
18 грудня 2014 року, 
протокол № 10

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск бакалаврів- 
агрономів, заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.090101 -  «Агрономія».
2. Про урочистий випуск бакалаврів 
технологів з виробництва та переробки 
продукції тваринництва, заочної форми 
навчання зі спеціальності 6.090102 -  
«Технологія виробництва та переробки

Маренич М.М. , 
доцент, декан факультету 
агротехнологій та екології; 
Поліщук А.А. , 
професор, декан факультету 
технології виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

Грудень 2014 /
18 грудня 2014 року, 
протокол № 10 /
виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
продукції тваринництва»

Грудень 2014 /
23 грудня 2014 року, 
протокол № 11

Урочисте засідання
1. 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».
2. Про урочистий випуск бакалаврів -  
інженерів-дослідників технічного 
забезпечення агропромислового 
виробництва, заочної форми навчання зі 
спеціальності 6.100102 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислового 
виробництва».___________________________

Шульга Л.В.,
заступник декана
факультету економіки та 
менеджменту, доцент.

Канівець О.В.,
в.о. декана інженерно- 
технологічного факультету, 
доцент.

Грудень 2014 /
23 грудня 2014 року, 
протокол № 11 / виконано

Січень 2015 /
27 січня 2015 року, 
протокол № 12

Робоче засідання
1. Підсумки роботи Інституту після- 
дипломної освіти та дорадництва за 2014 
рік 

Капаєва Л.М., 
доцент, директор Інституту 
післядипломної освіти та 
дорадництва

2. Про підсумки зимової екзаменаційної 
сесії 2014-2015 навчального року.

Костоглод К.Д., 
доцент, начальник 
навчального відділу

3. Про напрямки профорієнтаційної роботи 
по набору студентів в 2015 році.

Радочіна Ю.І., 
керівник Центру 
профорієнтаційної роботи та 
іміджевої політики

Січень 2015 /
27 січня 2015 року, 
протокол № 12 / виконано

Січень 2015 /
27 січня 2015 року, 
протокол № 12 / виконано

Кочерга А.А., 
доцент, проректор 
з\науково-
педагогічної, наукової 
роботи______________

Січень 2015 /
27 січня 2015 року, 
протокол № 12 / виконано

4. Звіт про результати діяльності 
редакційно-видавничого відділу в 2014 році

Невідничий О.С., 
начальник редакційно- 
видавничого відділу

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи_____

Червень 2015 /
23 червня 2015 року, 
протокол № 22 / виконано

5. Про роботу студентських наукових 
гуртків на факультеті ветеринарної 
медицини

Киричко О.Б.,
доцент, заступник директора 
з наукової роботи 
Навчально-наукового

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи_____

не виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
інституту тваринництва та 
ветеринарної медицини 
Петраш А.В., 
голова студентського 
наукового товариства

Лютий 2015 /
20 лютого 2015 року, 
протокол № 13

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;

Лютий 2015 /
20 лютого 2015 року, 
протокол № 13 / виконано

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, декан факультету 
технології виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

Лютий 2015 /
24 лютого 2015 року, 
протокол № 14

Робоче засідання 
1. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри селекції, 
насінництва та генетики доктора 
сільськогосподарських наук, професора 
ТИЩЕНКА Володимира Миколайовича, 
професора кафедри селекції, насінництва та 
генетики.

Опара М.М.,
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Лютий 2015 /
24 лютого 2015 року, 
протокол № 14 / виконано

2. Про підсумки наукової роботи академії за 
2014 рік та завдання на перспективу у світлі 
Закону України «Про вищу освіту»

Опара М.М.,
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Лютий 2015 /
24 лютого 2015 року, 
протокол № 14 / виконано

3. Про роботу Навчально-наукового 
інституту тваринництва та ветеринарної 
медицини по наданню освітніх послуг та 
виконанню програм підготовки фахівців.

Поліщук А.А.,
професор, декан факультету 
технології виробництва та 
переробки продукції

Лютий 2015 /
24 лютого 2015 року, 
протокол № 14 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
тваринництва

4. Підготовка фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» в Полтавській державній 
аграрній академії у 2014 році: стан та 
перспективи розвитку.

Шевніков М.Я., 
професор, директор
Аграрно-економічного 
коледжу

Лютий 2015 /
24 лютого 2015 року, 
протокол № 14 / виконано

Лютий 2015 /
25 лютого 2015 року, 
протокол № 15

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск спеціалістів -  
інженерів-дослідників технічного
забезпечення агропромислового
виробництва, заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.10010201 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислових 
підприємств».

Канівець О.В.,
заступник декана
інженерно-технологічного 
факультету, доцент.

Лютий 2015 /
25 лютого 2015 року, 
протокол № 15 / виконано

Лютий 2015 /
26 лютого 2015 року, 
протокол № 16

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».
2. Про урочистий випуск спеціалістів- 
агрономів, заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.09010101 -  «Агрономія», 
магістрів-агрономів, заочної форми 
навчання зі спеціальності 8.09010101 -  
«Агрономія».
3. Про урочистий магістрів-агрономів 
денної форми навчання зі спеціальності 
8.09010101 -  «Агрономія»

Ватуля І.Д., 
заступник декана 
факультету обліку та 
фінансів по заочному 
навчанню, доцент

Маренич М. М., 
декан факультету 
агротехнологій та екології, 
доцент

Маренич М. М., 
декан факультету 
агротехнологій та екології, 
доцент

Лютий 2015 /
26 лютого 2015 року, 
протокол № 16 / виконано

Лютий 2015 /
27 лютого 2015 року,

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск магістрів з

Галич О.А. -  доцент, декан 
факультету економіки та

Лютий 2015 /
27 лютого 2015 року,
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
протокол № 17 менеджменту організацій і адміністрування 

денної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 8.03060101 -  «Менеджмент 
організацій і адміністрування».

менеджменту; протокол № 17 /
виконано

2. Про урочистий випуск магістрів 
технологів-дослідників 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, декан факультету 
технології виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

Лютий 2015 /
27 лютого 2015 року, 
протокол № 17 /
виконано

Березня 2015 /
27 березня 2015 року, 
протокол № 18

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 обладнання 
агропромислових підприємств».

Канівець О.В., 
заступник декана 
інженерно-технологічного 
факультету, доцент.

Березня 2015 /
27 березня 2015 року, 
протокол № 18 / виконано

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання доцента:

- кандидата ветеринарних наук ГРИ^^^УКА 
Андрія Вікторовича, доцента кафедри 
терапії (за сумісництвом);

кандидата економічних наук ДИВНИЧ 
Ольгу Дмитрівну, доцента кафедри 
економіки підприємства;

кандидата педагогічних наук 
НІКОЛАЄНКО Юлію Олександрівну, 
доцента кафедри іноземних мов та

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
українознавства.

2. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри розведення та 
генетики сільськогосподарських тварин, 
доктора сільськогосподарських наук, 
професора ВОЙТЕНКО Світлани 
Леонідівни, професора кафедри розведення 
та генетики сільськогосподарських тварин.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

3. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри ремонту машин і 
технології конструкційних матеріалів, 
кандидата технічних наук, професора 
ДУДНІКОВА Анатолія Андрійовича, 
професора кафедри ремонту машин і 
технології конструкційних матеріалів.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

4. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри менеджменту, 
доктора наук з державного управління, 
професора ЛОЗИНСЬКОЇ Тамари 
Миколаївни, професора кафедри 
менеджменту.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

5. Звіт ректора академії про її діяльність за 
2014 календарний рік.

Аранчій В.І.,
професор, ректор академії

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

6. Звіт про фінансову діяльність академії за 
2014 календарний рік.

Лінська С.П., 
головний бухгалтер 
академії;

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

7. Про результати проведення навчальних 
та виробничих практик у 2013-2014 
навчальному році. Про готовність до 
проведення практик у 2014-2015 
навчальному році.

Шульга Л.В., 
керівник навчального 
відділу, доцент

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
8. Про зміни у складі вченої ради академії. Опара М.М., 

доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи______

Квітень 2015 /
02 квітня 2015 року, 
протокол № 19 / виконано

9. Про співпрацю Лубенського фінансово- 
економічного коледжу із структурними 
підрозділами Полтавської державної 
аграрної академії_________________________

Огієнко Л.І., 
директор Лубенського 
фінансово-економічного
коледжу

Дорогань-Писаренко 
Л.О., доцент, 
декан факультету 
обліку та фінансів

10. Про роботу Хомутецького ветеринарно- 
зоотехнічного технікуму в світлі Закону 
України «Про вищу освіту»

Шинкаренко С.В., 
директор Хомутецького 
ветеринарно-зоотехнічного 
технікуму

Поліщук А.А., 
професор, 
директор Навчально- 
наукового інституту 
тваринництва та 
ветеринарної медицини, 
декан факультету 
технології виробництва 
та переробки продукції 
тваринництва________

Червень 2015 /
23 червня 2015 року, 
протокол № 22 / виконано

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 року, 
протокол № 20

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого
звання доцента:
-  кандидата економічних наук ЛЕГИ Ольги 

Василівни, доцента кафедри 
бухгалтерського обліку;

-  кандидата економічних наук ЛИТВИНА 
Олександра Юрійовича, доцента кафедри 
економічної теорії та економічних 
досліджень імені професора А.Т. Опрі;

-  кандидата сільськогосподарських наук 
МИРОНЕНКО Олени Іванівни, доцента 
кафедри годівлі і зоогігієни 
сільськогосподарських тварин;

-  кандидата економічних наук 
ХОДАКІВСЬКОЇ Лілії Олександрівни, 
доцента кафедри організації обліку та 
аудиту;________________________________

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
-  кандидата сільськогосподарських наук 

ШОКАЛО Наталії Сергіївни, доцента 
кафедри землеробства і агрохімії імені 
В.І. Сазанова.

2. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду завідувача кафедри машин та 
обладнання агропромислового виробництва 
кандидата технічних наук, доцента 
АРЕНДАРЕНКА Володимира 
Миколайовича, професора кафедри машин 
та обладнання агропромислового 
виробництва.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,

3. Обрання за конкурсом на вакантну 
посаду професора кафедри машин та 
обладнання агропромислового виробництва 
доктора технічних наук, професора 
ДМИТРИКОВА Валерія Павловича.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,

4. Про результати діяльності міжнародного 
відділу за 2013-2014 навчальний рік та 
перспективи отримання студентами 
Полтавської державної аграрної академії 
паралельного Європейського диплому.

Горб О.О., 
доцент, проректор з 
навчально-педагогічної 
роботи та міжнародних 
зв’язків

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,

5. Про роботу факультету агротехнологій та 
екології по використанню в навчальному 
процесі філій академії та кафедр.

Маренич М.М., 
доцент, декан факультету 
агротехнологій та 
екології;
Дудніков І.А. ,
доцент, декан інженерно-
технологічного факультету

Писаренко П.В., 
професор, перший 
проректор

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,

6. Про затвердження акредитаційної справи 
підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності 8.04010602 «Прикладна 
екологія» (за галузями).

Маренич М.М., 
доцент, декан факультету 
агротехнологій та 
екології

Квітень 2015 /
28 квітня 2015 
протокол № 20 /
виконано

року,

14



Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
Травень 2015 /
25 травня 2015 року, 
протокол № 21

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання професора доктора економічних наук, 
доцента Писаренка Володимира 
Вікторовича, професора кафедри 
маркетингу.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

2. Представлення до присвоєння вченого
звання доцента:
-  кандидата технічних наук Канівця 

Олександра Васильовича, доцента кафедри 
загальнотехнічних дисциплін;

-  кандидата сільськогосподарських наук 
Опари Надії Миколаївни, доцента кафедри 
безпеки життєдіяльності;

-  кандидата сільськогосподарських наук 
Тараненка Сергія Володимировича, 
доцента кафедри землеробства та агрохімії 
імені В.І. Сазанова

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково- педагогічної, 
наукової роботи

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

3. Про результати роботи Навчально- 
наукового інституту інформаційних та 
інноваційних освітніх технологій у 2014 
році

Пустовіт С.В., 
директор Навчально- 
наукового інституту 
інформаційних та 
інноваційних освітніх 
технологій

Костенко О. М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної 
роботи

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

4. Аналіз користування послугами 
бібліотеки викладачами та студентами 
академії

Снітко Л.О., 
директор бібліотеки

Шульга Л.В., 
доцент, начальник 
навчального відділу

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

5. Про результати проведення викладацької 
і студентської науково-практичних 
конференцій за підсумками роботи у 2014
2015 навчальному році___________________

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи_____

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

6. Про затвердження навчальних та робочих 
планів набору студентів на 2015-2016 
навчальний рік.

Шульга Л.В., 
доцент, начальник 
навчального відділу

Костенко О. М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної 
роботи_____________

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

15



Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
7. Про роботу Центру профорієнтаційної 
роботи та іміджевої політики в школах 
Полтавської області по залученню учнів 
шкіл до навчання в академії

Радочіна Ю.І., 
керівник Центру 
профорієнтаційної роботи та 
іміджевої політики

Кочерга А.А., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи_____

Травень 2015 /
25 травня 2015 
протокол № 21/
виконано

року,

Червень 2015 /
23 червня 2015 року, 
протокол № 22

Робоче засідання
1. Представлення до присвоєння вченого 
звання професора кандидата технічних наук, 
доцента Дуднікова Ігоря Анатолійовича, 
професора кафедри загальнотехнічних 
дисциплін (згідно п.11 «Порядку присвоєння 
вченого звання професора і доцента», 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 червня 2010 року № 
507).____________________________________

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

2. Представлення до присвоєння вченого 
звання професора доктора ветеринарних 
наук, доцента Кулинича Сергія 
Миколайовича, професора кафедри хірургії 
та акушерства.

Опара М.М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної, 
наукової роботи

3. Представлення до присвоєння вченого
звання доцента:
-  кандидата технічних наук Горбенка 

Олександра Вікторовича, доцента кафедри 
ремонту машин і технології 
конструкційних матеріалів;

-  кандидата економічних наук Грибовської 
Юлії Миколаївни, доцента кафедри 
бухгалтерського обліку;

-  кандидата сільськогосподарських наук 
Поспєлової Ганни Дмитрівни, доцента 
кафедри екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого 
природокористування;

-  кандидата педагогічних наук Шупту Ірину 
Миколаївну,______ доцента______ кафедри

Червень 2015 /
23 червня 2015 
протокол № 22/
виконано

року,

Червень 2015 /
23 червня 2015 
протокол № 22/
виконано

року,

Червень 2015 /
23 червня 2015 
протокол № 22/
виконано

року,

16



Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
менеджменту;

-  кандидата історичних наук Щетініну 
Тетяну Олексіївну, доцента кафедри 
бізнес-адміністрування та права;

-  доктора економічних наук Тюхтія Миколу 
Петровича, доцента кафедри фінансів і 
кредиту._______________________________

4. Про навчальне навантаження науково- 
педагогічних працівників академії у 2015
2016 навчальному році та затвердження 
навчальних планів

Костенко О. М., доцент, 
проректор з науково- 
педагогічної роботи

Червень 2015 /
23 червня 2015 року, 
протокол № 22/
виконано

4. Про контроль за якістю підготовки 
фахівців та результати перевірки 
залишкових знань студентів у 2014-2015 
навчальному році

Грубіч Н.К., 
керівник науково- 
методичного відділу 
управління якістю освітньої 
діяльності

Костенко О. М., 
доцент, проректор з 
науково-педагогічної 
роботи

не виконано

Червень 2015 /
26 червня 2015 року, 
протокол № 23

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск магістрів 
ветеринарної медицини, денної форми 
навчання зі спеціальності 8.11010101 
«Ветеринарна медицина».
2. Про урочистий випуск магістрів з 
менеджменту організацій і адміністрування, 
менеджерів (управителів) організацій, 
заочної форми навчання зі спеціальності 
8.03060101 -  «Менеджмент організацій і 
адміністрування».
3. 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».
4. Про урочистий випуск бакалаврів з обліку

Передера С.Б., декан 
факультету ветеринарної 
медицини, кандидат 
ветеринарних наук, доцент

Галич О.А., декан факультету 
економіки та менеджменту, 
директор Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, доцент

Галич О.А., декан факультету 
економіки та менеджменту, 
директор Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, доцент.

Ватуля І.Д., заступник декана 
факультету обліку та________

Червень 2015 /
26 червня 2015 року, 
протокол № 23 /
виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
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».
5. Про урочистий випуск спеціалістів, 
інженерів-технологів з виробництва та 
переробки продукції тваринництва зі 
спеціальності 7.09010201 «Технологія 
виробництва та переробки продукції 
тваринництва» денної форми навчання.
6. Про надання рекомендацій випускникам 
спеціалістам, інженерам-технологам з 
виробництва та переробки продукції 
тваринництва, денної форми навчання зі

7.09010201 -  «Технологія 
та переробки продукції 

до вступу в аспірантуру._____

спеціальності
виробництва
тваринництва»

фінансів, доцент.

Поліщук А.А., декан 
факультету технології 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва, 
професор.

Поліщук А.А., декан 
факультету технології 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва, 
професор.

Червень 2015 /
30 червня 2015 року, 
протокол № 24

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск спеціалістів- 
агрономів зі спеціальності 7.09010101 -  
«Агрономія» денної форми навчання; 
бакалаврів з агрономії зі спеціальності 
6.090101 -  «Агрономія» денної форми 
навчання.
2. Про урочистий випуск бакалаврів зі 
спеціальності 6.040106 -  «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування» 
денної форми навчання.
3. Про урочистий випуск спеціалістів з 
обліку і аудиту зі спеціальності 7.03050901 -  
«Облік і аудит», з фінансів і кредиту зі 
спеціальності 7.03050801 -  «Фінанси і 
кредит» денної форми навчання.
4. Про урочистий випуск спеціалістів з

Маренич М.М., доцент, 
декан факультету 
агротехнологій та 
екології

Маренич М.М., доцент, 
декан факультету 
агротехнологій та 
екології

Безкровний О.В., заступник 
директора Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, доцент

Червень 2015 /
30 червня 2015 року, 
протокол № 24 /
виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
обліку і аудиту зі спеціальності 7.03050901 -  
«Облік і аудит» заочної форми навчання
5. Про урочистий випуск спеціалістів 
ветеринарної медицини, денної форми 
навчання зі спеціальності 7.11010101 
«Ветеринарна медицина»
6. Про урочистий випуск спеціалістів з 
менеджменту організацій і адміністрування 
зі спеціальності 7.03060101 -  «Менеджмент 
організацій і адміністрування»; магістрів зі 
спеціальності 8.18010018 -  
«Адміністративний менеджмент» денної 
форми навчання.
7. Про урочистий випуск спеціалістів з 
економіки підприємства зі спеціальності
7.03050401 -  «Економіка підприємства» 
денної форми навчання.___________________

Безкровний О.В., заступник 
директора Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, 
доцент.

Передера С.Б., декан 
факультету ветеринарної 
медицини, кандидат 
ветеринарних наук, доцент.

Безкровний О.В., заступник 
директора Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, 
доцент.

8. Про урочистий випуск спеціалістів -  
інженерів-дослідників технічного 
забезпечення агропромислового 
виробництва, денної форми навчання зі 
спеціальності 7.10010201 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислових 
підприємств».
9. Про урочистий випуск спеціалістів зі 
спеціальності 7.03050901 -  «Облік і аудит»;
зі спеціальності 7.03050901 -  «Фінанси і 
кредит» денної форми навчання; 
7.03050901 -  «Облік і аудит» заочної форми 
навчання.

Канівець О.В., заступник 
декана інженерно- 
технологічного факультету, 
доцент.

Безкровний О.В., заступник 
директора Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, 
доцент.

Липень 2015 /
03 липня 2015 року, 
протокол № 25

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск спеціалістів з 
менеджменту організацій і адміністрування
зі спеціальності 7.03060101 -  «Менеджмент 
організацій і адміністрування» заочної 
форми навчання_________________________

Галич О.А., декан факультету 
економіки та менеджменту, 
директор Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, доцент.

Липень 2015 /
03 липня 2015 року, 
протокол № 25 /
виконано

19



Місяць/
№ протоколу

Питання,
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання

________ (термін)________
Липень 2015 /
16 липня 2015 року, 
протокол № 26

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»._______________________

Безкровний О.В., заступник 
декана факультету обліку та 
фінансів, доцент.

Липень 2015 /
16 липня 2015 року, 
протокол № 26 /
виконано

Липень 2015 /
17 липня 2015 року, 
протокол № 27

бакалаврів з 
спеціальності 

підприємства» 
спеціалістів з 

спеціальності 
підприємства»

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск 
економіки підприємства зі 
6.030504 -  «Економіка 
заочної форми навчання; 
економіки підприємства зі
7.03050401 -  «Економіка 
заочної форми навчання.
2. Про урочистий випуск молодших лікарів 
ветеринарної медицини, денної форми 
навчання зі спеціальності 6.110101 
«Ветеринарна медицина».
3. Про надання рекомендацій для 
призначення іменних академічних стипендій 
студентам-відмінникам денної форми 
навчання Полтавської державної аграрної 
академії на I семестр 2015-2016 навчального 
року та на 2015-2016 навчальний рік.
4. Про призначення академічної стипендії 
Ректора академії студентам-відмінникам 
денної форми навчання Полтавської 
державної аграрної академії на I семестр 
2015-2016 навчального року._______________

Галич О.А., декан факультету 
економіки та менеджменту, 
директор Навчально- 
наукового інституту 
економіки та бізнесу, доцент

Передера С.Б., декан 
факультету ветеринарної 
медицини, кандидат 
ветеринарних наук, доцент.

Радочіна Ю.І., керівник 
підрозділу з організації 
виховної роботи

Радочіна Ю.І., керівник 
підрозділу з організації 
виховної роботи

Липень 2015 /
17 липня 2015 року, 
протокол № 27 /
виконано

Липень 2015 /
30 липня 2015 року, 
протокол № 28

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск бакалаврів 
інженерно-технічного забезпечення
агропромислового виробництва денної 
форми навчання зі спеціальності 6.100102 -  
«Процеси, машини та обладнання

Канівець О.В., заступник 
декана інженерно- 
технологічного факультету, 
доцент

Липень 2015 /
30 липня 2015 року, 
протокол № 28 /
виконано
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Місяць/
№ протоколу

Питання, 
що розглядались на засіданні Хто доповідає Хто готує Виконання / невиконання 

(термін)
агропромислового виробництва».

Липень 2015 /
31 липня 2015 року, 
протокол № 29

Урочисте засідання
1. Про урочистий випуск магістрів зі 
спеціальності 8.04010601 -  «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та 
збалансованого природокористування» 
денної форми навчання.

Маренич М.М., доцент, 
декан факультету 
агротехнологій та 
екології

Липень 2015 /
31 липня 2015 року, 
протокол № 29 /
виконано

Заступник голови вченої ради,
проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент О.О. ГОРБ

Виконавець 
Булах Т.В., 2-29-53
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