
Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Полтавська державна аграрна академія

ПРОТОКОЛ 
засідання вченої ради академії

«ЗО» червня 2016 року Полтава № 26
Голова -  Аранчій В. І.
Секретар -  Снітко Л. О.
Присутні: члени вченої ради, викладачі, випускники 

Порядок денний:
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».

Доповідає Канцедал H.A., в.о. декана факультету обліку та фінансів по 
денному навчанню, доцент.

2. Про урочистий випуск молодших лікарів ветеринарної медицини 
денної форми навчання зі спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина».

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

3. Про урочистий випуск бакалаврів агрономів денної форми навчання 
зі спеціальності 6.090101 -  «Агрономія»; бакалаврів екологів денної форми 
навчання зі спеціальності 6.040106 -  «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування».

Доповідає Ляшенко В.В., заступник декана факультету агро технологій 
та екології, доцент.

4. Про урочистий випуск бакалаврів з економіки підприємства зі 
спеціальності 6.030504 -  «Економіка підприємства» заочної форми навчання; 
магістрів з економіки підприємства зі спеціальності 8.03050401 -  «Економіка 
підприємства» заочної форми навчання; спеціалістів з економіки 
підприємства зі спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства» 
заочної форми навчання.

Доповідає Галич O.A., декан факультету економіки та менеджменту, 
доцент.

5. Про урочистий випуск спеціалістів з економіки підприємства зі 
спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства» денної форми 
навчання; спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування.



менеджерів (управителів) організацій зі спеціальності 7.03060101 -  
«Менеджмент організацій і адміністрування».

Доповідає Галич O.A., декан факультету економіки та менеджменту, 
доцент.
1. СЛУХАЛИ:

1. Аранчій В.І., ректор академії, професор -  вступне слово.
2. Безкровного О.В., заступника декана факультету обліку та фінансів, 

доцента -  звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії 
по випуску 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».

3. Канцедал H.A., в.о. декана факультету обліку та фінансів по 
денному навчанню, доцента -  оголошення наказів про присвоєння 
випускникам кваліфікації бакалавр з обліку і аудиту денної форми навчання 
зі спеціальності 6.0305090 -  «Облік і аудит», бакалавр з фінансів і кредиту 
денної форми навчання зі спеціальності 6.0305080 -  «Фінанси і кредит».
ВИСТУПИЛИ:

1. Дорогань-Писаренко Л.О., декан факультету обліку та фінансів, 
доцент -  привітання випускників від адміністрації академії.

2. Безкровний О.В., доцент кафедри фінансів і кредиту -  привітання від 
професорсько-викладацького складу.

3. Шовкопляс А.Ю., бакалаврів з обліку і аудиту, денної форми 
навчання зі спеціальності 6.030509 -  «Облік і аудит» - привітання від 
випускників.

4. Гребельний М.М., бакалавр з фінансів і кредиту, денної форми 
навчання зі спеціальності 6.0305080 -  «Фінанси і кредит» - привітання від 
випускників.

5. Аранчій В.І., ректор академії, професор -  заключне слово. 
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску бакалаврів з обліку і аудиту денної форми навчання зі 
спеціальності 6.030509 -  «Облік і аудит».

2. Затвердити звіт про підс)^ки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску бакалаврів з фінансів і кредиту денної форми зі 
спеціальності 6.0305080 -  «Фінанси і кредит».

Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:

1. Костенко О.М., проректора з науково-педагогічної роботи, доцента
-  вступне слово.



2. Передеру С.Б., декана факультету ветеринарної медицини, 
кандидата ветеринарних наук, доцента -  звітування про підсумки роботи 
Державної екзаменаційної комісії по випуску молодших лікарів ветеринарної 
медицини, денної форми навчання зі спеціальності 6.110101 «Ветеринарна 
медицина».

3. Передеру С.Б., декана факультету ветеринарної медицини, 
кандидата ветеринарних наук, доцента -  оголошення наказу про присвоєння 
випускникам кваліфікації молодший лікар ветеринарної медицини, денної 
форми навчання зі спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина».
ВИСТУПИЛИ:

1. Пікуля Г.І., начальник обласної державної лікарні ветеринарної 
медицини -  привітання випускників від професорсько-викладацького складу.

2. Костенко О.М., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент -  
заключне слово.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску молодших лікарів ветеринарної медицини, денної форми навчання зі 
спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина».

Прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:

1. Ляшенка В.В., заступника декана факультету агротехнологій та 
екології, доцента -  вступне слово.

2. Ляшенка В.В., заступника декана факультету агротехнологій та 
екології, доцента -  звітування про підсумки роботи Державної 
екзаменаційної комісії по випуску бакалаврів агрономів денної форми 
навчання зі спеціальності 6.090101 -  «Агрономія».

3. Шокало Н.С., заступника декана факультету агротехнологій та 
екології, доцента -  звітування про підсумки роботи Державної 
екзаменаційної комісії по випуску бакалаврів екологів денної форми 
навчання зі спеціальності 6.040106 -  «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування».

4. Пипка О.С., завідувача кафедри рослинництва, професора -  
оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації бакалавр 
агроном денної форми навчання зі спеціальності 6.090101 -  «Агрономія»; 
бакалавр еколог денної форми навчання зі спеціальності 6.040106 -  
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування».
ВИСТУПИЛИ:



1. Писаренко В.М., завідувач кафедри екології, охорона 
навколишнього середовища та збалансованого природокористування, 
професор -  привітання випускників від професорсько-викладацького складу.

2. Ляшенко В.В., заступник декана факультету агротехнологій та 
екології, доцент -  заключне слово.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску бакалаврів агрономів денної форми навчання зі спеціальності 
6.090101 -  «Агрономія».

2. Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску бакалаврів екологів денної форми навчання зі спеціальності 6.040106
-  «Екологія, охорона навколишнього середовиш;а та збалансованого 
природокористування».

Прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ:

1. Костенко О.М., проректора з науково-педагогічної роботи, доцента -  
вступне слово.

2. Галича O.A., декана факультету економіки та менеджменту, доцента
-  звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску бакалаврів з економіки підприємства зі спеціальності 6.030504 -  
«Економіка підприємства» заочної форми навчання; магістрів з економіки 
підприємства зі спеціальності 8.03050401 -  «Економіка підприємства» 
заочної форми навчання; спеціалістів з економіки підприємства зі 
спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства» заочної форми 
навчання.

3. Воронько-Невідничу Т.В., заступника декана факультету економіки 
та менеджменту, доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам 
кваліфікації бакалавр з економіки підприємства зі спеціальності 6.030504 -  
«Економіка підприємства» заочної форми навчання; магістр з економіки 
підприємства зі спеціальності 8.03050401 -  «Економіка підприємства» 
заочної форми навчання; спеціаліст з економіки підприємства зі 
спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства» заочної форми 
навчання.
ВИСТУПИЛИ:

1. Писаренко С.В., доцент кафедри економіки підприємства, доцент -  
привітання випускників від професорсько-викладацького складу.

2. Васильєва Н.В., бакалавр з економіки підприємства зі спеціальності
6.030504 -  «Економіка підприємства» заочної форми навчання -  привітання 
від випускників.

3. Костенко О.М., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент -  
заключне слово.
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УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 

комісії по випуску бакалаврів з економіки підприємства зі спеціальності
6.030504 -  «Економіка підприємства» заочної форми навчання.

2. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску магістрів з економіки підприємства зі спеціальності
8.03050401 -  «Економіка підприємства» заочної форми навчання.

3. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску спеціалістів з економіки підприємства зі спеціальності
7.03050401 -  «Економіка підприємства» заочної форми навчання.

Прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ:

1. Горба О.О., проректора з науково-педагогічної, наукової роботи, 
доцента -  вступне слово.

2. Галича O.A., декана факультету економіки та менеджменту, доцента
-  звітування про підсумки Державної екзаменаційної комісії по випуску 
спеціалістів з економіки підприємства, денної форми навчання зі 
спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства»; спеціалістів з 
менеджменту організацій і адміністрування, менеджерів (управителів) 
організацій, денної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 -  
«Менеджмент організацій і адміністрування».

3. Хурдей В.Д., заступника декана факультету економіки та 
менеджменту, доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам 
кваліфікації спеціаліст з економіки підприємства, денної форми навчання зі 
спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства».

4. Воронько-Невідничу Т.В., заступника декана факультету економіки 
та менеджменту, доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам 
кваліфікації спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, 
менеджер (управитель) організацій, денної форми навчання зі спеціальності 
7.03060101 -  «Менеджмент організацій і адміністрування».
ВИСТУПИЛИ:

1. Лозинська Т.М., професор кафедри менеджменту -  привітання 
випускників від професорсько-викладацького складу.

2. Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, 
доцент -  заключне слово.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску спеціалістів з економіки підприємства, денної форми 
навчання зі спеціальності 7.03050401 -  «Економіка підприємства».



2. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної 
комісії по випуску спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування, 
менеджерів (управителів) організацій, денної форми навчання зі 
спеціальності 7.03060101 -  «Менеджмент організацій і адміністрування».

Прийнято одноголосно.
Додаток, на 4 арк, в 1 екз.

Голова вченої ради ак: 
ректор, професор

Секретар вченої ради

В.І. Аранчій 

Л.О. Снітко



до протоколу № від " о£
Додаток

_  2016 р.

С Ц Е Н А Р І Й  
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної аграрної академії, 

присвяченого випуску здобувачів вищої освіти з напрямів підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» 
факультету обліку та фінансів денної форми навчання

ЗО червня 2016 року о 11-00 годині. В актовій залі 1-го навчального корпусу Полтавської 
державної аграрної академії проводиться засідання вченої ради з участю членів вченої ради, 
випускників, викладачів, гостей. Відповідальний за проведення засідання -  декан факультету, 
доцент Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
1. Аранчій В. І. -  ректор академії, професор.
2. Дорогань-Писаренко Л.О. -  декан факультету обліку та фінансів, доцент.
3. Безкровний О.В. -  заступник декана факультету обліку та фінансів з напряму підготовки 
«Фінанси і кредит», доцент.
4. Канцедал H.A. -  заступник декана факультету обліку та фінансів з напряму підготовки 
«Облік і аудит», доцент.
5. Представники кафедр: зав. кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор 
Плаксієнко В.Я., зав. кафедри організації обліку і аудиту, доцент Левченко З.М.
6. Студенти-випускники: Шовкопляс Анна Юріївна, Гребельний Микола Миколайович

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І. проголошує 
вступне слово і відкриває засідання вченої ради.

(Урочисто звучить гімн України).
Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І..: слово про 

підсумки роботи ЕК з напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» надається 
заступнику декана по денній формі навчання доценту Безкровному О.В.

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І..: слово для 
оголошує наказ про відрахування зі складу студентів у зв’язку з закінченням навчання у 
академії надається заступнику декана по денній формі навчання доценту Канцедал H.A.

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І.: слово для 
привітання надається: декану факультету обліку та фінансів, доценту Дорогань- 
Писаренко Л.О.

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І.:від імені 
студентів-випускників напряму підготовки «Облік і аудит» слово надається Шовкопляс Анні 
Юріївні, напряму підготовки «Фінанси і кредит» слово надається Гребельному Миколі 
Миколайовичу.

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І.: хто ще бажає 
виступити. Виголошує заключне слово.

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор Аранчій В. І.: урочисте 
засідання Вченої ради, присвячене випуску здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 
«Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» факультету обліку та фінансів денної форми навчання, 
оголошується закритим.

(Урочисто звучить гімн aкaдeмм̂ ,v■̂ ■’̂ ® ц:‘

Декан факультету 

обліку та фінансів, доцент 

Голова вченої ради академії, профе 

Секретар вченої ради академії

Дорогань-Писаренко 

В. І. Аранчій 

Л. О. Снітко



до протоколу № ВІД

Додаток
_ / ^ ^ _ _ _ 2 0 1 6  р.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної аграрної 
академії присвяченого випуску бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування» факультету агротехнологій та екології

ЗО червня 2016 року об 15.00 годині в актовій залі навчального корпусу № 1 
академії проводиться засідання ради з участю членів вченої ради, випускників, 

викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого засідання заступник 
декана факультету агротехнологій та екології В.В. Ляшенко)

Зал готують студенти факультету агротехнологій та екології.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. В.В. Ляшенко -  заступник декана факультету агротехнологій та екології, 

доцент
2. Н.С. Шокало - заступник декана факультету агротехнологій та екології, доцент
3. В.М Писаренко -  завідуючий кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування, професор
4. Поспелова Г.Д. -  доцент кафедри екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування
5. О. С. Пипко -  професор кафедри рослинництва
6. Випускники

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

Ляшенко В.В.: слово про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії 
надається -  заступнику декана факультету агротехнологій та екології, доценту 
Шокало Наталії Сергіївні
Ляшенко В.В.: про оголошення наказу по академії слово надається професору 
кафедри рослинництва Нипку Олександру Сергійовичу 
Ляшенко В.В. : слово для поздоровлення випускників надається завідуючому 
кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування, професору Писаренку Віктору Микитовичу.

Від випускників: слово _________________________________________________ _
Ляшенко В.В. : Вчена рада Полтавської державної академії, присвячена випуску
бакалаврів факультету 
оголошується закритою.

агротехнологій та екологи денної форми навчання

гропома)

Ректор академії, професор 
В.о. декана факультету агроте 
та екології, доцент 
Секретар вченої ради академії

В.І. Аранчій

В.В. Ляшенко 
Л.О. Снітко



Додаток 
до протоколу № ВІД _2016р.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної аграрної 
академії присвяченого випуску бакалаврів за напрямом підготовки 6.090101 

«Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” факультету
агротехнологій та екології

ЗО червня 2016 року об 15.00 годині в актовій залі навчального корпусу № 1 
академії проводиться засідання ради з участю членів вченої ради, випускників, 

викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого засідання заступник 
декана факультету агротехнологій та екології В.В. Ляшенко)

Зал готують студенти факультету агротехнологій та екології.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. В.В. Ляшенко -  заступник декана факультету агротехнологій та екології, 

доцент '
2. Н.С. Шокало - заступник декана факультету агротехнологій та екології, 

доцент
3. В.М Писаренко -  завідуючий кафедри екології, охорони навколишнього 

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

середовища та збалансованого природокористування
6. Випускники

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

Ляшенко В.В.: слово про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії 
надається -  заступнику декана факультету агротехнологій та екології, доценту 
Ляшенку Віктору Васильовичу
Ляшенко В.В.: про оголошення наказу по академії слово надається професору 
кафедри рослинництва Пипку Олександру Сергійовичу 
Ляшенко В.В.: слово для поздоровлення випускників надається завідуючому 
кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування, професору Писаренку Віктору Микитовичу.

Від випускників: слово _______________________________________________
Ляшенко В.В. : Вчена рада Полтавської державної академії, присвячена випуску
бакалаврів факультету 
оголошується закритою.

агротехнологій

(Уроч

Ректор академії, професор 
В.о. декана факультету агротехн 
та екології, доцент 
Секретар вченої ради академії

екології денної форми навчання

В.І. Аранчій

В.В. Ляшенко 
Л.О. Снітко



СЦЕНАРІЙ

проведення урочистого засідання Вченої Ради ПДАА, присвяченого випуску 

студентів-бакалаврів за напрямом підготовки 6.110101 «Ветеринарна 

медицина» - молодших лікарів ветеринарної медицини

ЗО червня 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 

ДЕК з напряму підготовки 6.110101 „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 начальнику обласної державної лікарні ветеринарної медицини 

Пікулю Генадію Івановичу.

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


