
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

ПРОТОКОЛ 
засідання вченої ради академії

«29» липня 2016 року Полтава № ЗО

Голова -  Писаренко П.В.
В.о. секретаря -  Булах Т.В.
Присутні: члени вченої ради, викладачі, випускники 

Порядок денний:
1. Про урочистий випуск магістрів ветеринарної медицини, денної 

форми навчання зі спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина».
Доповідає Перед ера С.Б., декан факультету ветеринарної медицини, 

доцент.
2. Про урочистий випуск спеціалістів агрономів, денної форми 

навчання зі спеціальності 7.09010101 «Агрономія».
Доповідає Маренич М.М., декан факультету агротехнологій та екології, 

доцент.
3. Про надання рекомендацій для призначення іменної академічної 

стипендії Верховної Ради України студентам-відмінникам денної форми 
навчання Полтавської державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний 
рік.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
4. Про надання рекомендацій для призначення іменної академічної 

стипендії імені М.С. Грушевського студентам-відмінникам денної форми 
навчання Полтавської державної аграрної академії на І семестр 2016-2017 
навчального року.

Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
5. Про надання рекомендацій для призначення академічної стипендії 

Президента України для аспірантів на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.

1. СЛУХАЛИ:
1. Костенко О.М., в.о. проректора з науково-педагогічної, наукової 

роботи, доцента -  вступне слово.
2. Передеру С.Б., декана факультету ветеринарної медицини, доцента -  

звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по випуску 
магістрів ветеринарної медицини, денної форми навчання зі спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина».

3. Передеру С.Б., декана факультету ветеринарної медицини, доцента -  
оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації магістр 
ветеринарної медицини, денної форми навчання зі спеціальності 8.11010101 
«Ветеринарна медицина».
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ВИСТУПИЛИ:
1. Бердник В.П., завідувач кафедри анатомії та фізіології тварин, 

професор -  привітання випускників від професорсько-викладацького складу.
2. Ступарь I.L, магістр ветеринарної медицини, денної форми навчання 

-  привітання від випускників,
3. Костенко О.М., в.о. проректор з науково-педагогічної, наукової 

роботи, доцент -  заключне слово.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску магістрів ветеринарної медицини, денної форми навчання зі 
спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина».

Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:

1. Писаренка П.В., першого проректора, професора -  вступне слово.
2. Маренича М.М., декана факультету агротехнологій та екологі 

доцента -  звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісі 
по випуску спеціалістів агрономів, денної форми навчання зі спеціальност
7.09010101 «Агрономія»,

3. Пипка О.С., завідувач кафедри рослинництва, професор -  
оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації спеціаліст 
агроном, денної форми навчання зі спеціальності 7,09010101 «Агрономія»,

4. Поспелову Г.Д., доцент кафедри екології, охорони навколишнього 
середовиш;а та збалансованого природокористування -  привітання 
випускників від професорсько-викладацького складу.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску спеціалістів агрономів, денної форми навчання зі спеціальності
7.09010101 «Агрономія».

Прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:

Писаренка П.В., професора, першого проректора академії, який надав 
рекомендації для призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради 
України студентам-відмінникам денної форми навчання Полтавської 
державної аграрної академії на 2016-2017 навчальний рік.

Пропонується -  згідно з Положенням про іменні академічні стипендії та 
на підставі рішення вченої ради факультету ветеринарної медицини 
(протокол № 13 від 29 липня 2016 року) рекомендувати на призначення 
іменної академічної стипендії Верховної Ради України на 2016-2017 
навчальний рік здобувача вищої освіти 4 року навчання за ступенем вищої 
освіти «Бакалавр» Булаєнко Анастасію Юріївну,
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради 
України на 2016-2017 навчальний рік здобувача вищої освіти 4 року 
навчання за ступенем вищої освіти «Бакалавр» Булаєнко Анастасію Юріївну.

Прийнято одноголосно.



4. СЛУХАЛИ:
Писаренка П.В., першого проректора, професора який надав 

рекомендації для призначення іменної академічної стипендії імені 
М.С. Грушевського студентам-відмінникам денної форми навчання 
Полтавської державної аграрної академії на І семестр 2016-2017 навчального 
року.

Пропонується -  згідно з Положенням про іменні академічні стипендії та 
на підставі рішення вченої ради факультету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва (протокол № 12 від 29 липня 2016 року) 
рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії імені 
М.С. Грушевського на І семестр 2016-2017 навчального року здобувача 
виш;ої освіти 2 року навчання за ступенем виш;ої освіти «Магістр» 
Лук’яненко Тетяну Валентинівну.
УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії імені 
М.С. Грушевського на І семестр 2016-2017 навчального року здобувача 
вищої освіти 2 року навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» 
Лук’яненко Тетяну Валентинівну.

Прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ:

Писаренка П.В., першого проректора, професора який надав 
рекомендації для призначення академічної стипендії Президента України для 
аспірантів на 2016-2017 навчальний рік.

Пропонується -  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26 квітня 2011 року № 386 «Про академічні стипендії Президента 
України для аспірантів» рекомендувати на призначення академічної 
стипендії Президента України для аспірантів на 2016-2017 навчальний рік 
кандидатуру Калантирі Юлії Сергіївни, аспіранта денної форми, другого 
року навчання кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної 
академії зі спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності).
Науковий керівник -  професор Аранчій Валентина Іванівна, професор 
кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Прийнято одноголосно.

Додатки на 8 арк.

Заступник голови вченої ради 
професор

„ .. P'S .кВ.о. секретаря вченої ради академи ях /

.В. Писаренко

Т.В. Булах



Додаток
до протоколу від 2^ липня 2016 р. 

СЦЕНАРІЙ
проведення урочнстого засідання вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії присвяченого випуску спеціалістів
7.09010101 «Агрономія» факультету агротехнологій та екології

29 липня 2016 року об 11.00 годині в актовій залі навчального корпусу № 1 
академії проводиться засідання ради з участю членів вченої ради, випускників, 
викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого засідання декан 

факультету агротехнологій та екології М.М. Маренич)
Зал готують студенти факультету агротехнологій та екології.

ПРЕЗВДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. М.М. Маренич -декан факультету агротехнологій та екології, доцент
2. П.В. Писаренко -  перший проректор, професор
3. В.В. Ляшенко -  заступник декана факультету агротехнологій та екології, 

доцент
4. О. С. Пипко -  професор кафедри рослинництва
5. Поспелова Г.Д. -  доцент кафедри екології, охорони навколишнього 

середовиш,а та збалансованого природокористування
6. Випускники

Маренич М .М .: оголошує вступне слово і відкриває засідання вченої ради.
(Урочисто звучить гімн України)

Маренич М.М.: слово про підсумки роботи Екзаменаційної комісії надається -  
декану факультету агротехнологій та екології, доценту Мареннчу Миколі 
Миколайовичу
Маренич М.М. ;про оголошення наказу по академії слово надається професору 
кафедри рослинництва Пипку Олександру Сергійовичу 
Маренич М.М.: слово для поздоровлення випускників надається проректору 
академії, професору Писаренку Навлу Вікторовичу та доценту кафедри екології 
охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування 
Поспєловій Ганні Дмитрівні.

Від випускників: слово
Маренич М.М.: Вчена рада Полтавської державної академії, Присвячена випуску 
спеціалістів факультету агротехнологій та екології денної форми навчання 
оголошується закритою.

(Уроч

В.о. ректора академії, професор 
Декан факультету агротехнологі 
та екології, доцент 
В.о. секретаря вченої ради академії

^а)

П.В. Писаренко

М.М. Маренич 
Т.В. Булах



СЦЕНАРШ

проведення урочистого засідання Вченої Ради ПДАЛ, присвяченого випуску 

студентів магістратури зі спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина» -

Магістрів ветеринарної медицини

29 липня 2016 року -  13 година

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Проголошує вступне слово і 

відкриває засідання Ради.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Слово про підсумки роботи 

ЕК зі спеціальності 8.11010101 „Ветеринарна медицина” надається декану 

факультету, кандидату ветеринарних наук, доценту Передері С.Б.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Для оголошення наказу по 

академії слово надається декану факультету ветеринарної медицини, 

кандидату ветеринарних наук, доценту Передері С.Б.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Слово для привітання 

надається ректору Полтавської державної аграрної академії, професору 

Аранчій Валентині Іванівні.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Слово для привітання 

надається завідувачу кафедри анатомії та фізіології тварин, доктору 

ветеринарних наук, професору Берднику Василю Петровичу.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Від імені випускників слово 

надається з добувачу вищої освіти 1 групи Ступарь І лоні Ігорівні.

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи: Проголошує заключне слово 

і закриває засідання Вченої Ради.

Закриття засідання -  Гімн лікарів ветеринарної медицини

Загальне фотографування у холлі актового залу.

Декан факультету 
ветеринарної медицини, 
доцент С. Б. ПЕРЕДЕРА

і  в .


