
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Полтавська державна аграрна академія

ПРОТОКОЛ 
засідання вченої ради академії

«19» лютого 2016 року Полтава № 15

Голова -  Аранчій В. І.
Секретар -  Снітко Л. О.
Присутні: члени вченої ради, викладачі, випускники 
Порядок денний:

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

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

2. Про урочистий випуск магістрів технологів-дослідників з виробництва та 
переробки продукції тваринництва, денної форми навчання зі спеціальності
8.09010201 -  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

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

1. СЛУХАЛИ:

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

2. Маренича М.М., декана факультету агротехнологій та екології, доцента -  
звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по випуску 
спеціалістів-агрономів, заочної форми навчання зі спеціальності 7.09010101 -  
«Агрономія», магістрів-агрономів, заочної форми навчання зі спеціальності -
8.09010101 -  «Агрономія».

3. Маренича М.М., декана факультету агротехнологій та екології, доцента -  
оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації спеціаліст-агроном, 
заочної форми навчання зі спеціальності 7.09010101 -  «Агрономія», магістр- 
агроном, заочної форми навчання зі спеціальності 8.09010101 -  «Агрономія».
ВИСТУПИЛИ:

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



2. Опара М.М., професор кафедри землеробства і агрохімії -  привітання від 
професорсько-викладацького складу.

3. Земченкова О.І., спеціаліст-агроном, заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.09010101 -  «Агрономія» -  привітання від випускників.

4. 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-агрономів, заочної форми навчання зі спеціальності
7.09010101 -  «Агрономія».

2. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску магістрів-агрономів, заочної форми навчання зі спеціальності -
8.09010101 -  «Агрономія».

Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ:

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

2. Поліщука A.A., декана факультету технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва, професора -  звітування про підсумки роботи Державної 
екзаменаційної комісії по випуску магістрів технологів-дослідників з виробництва 
та переробки продукції тваринництва, денної форми навчання зі спеціальності
8.09010201 -  «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

3. Ульянка С.О., заступника декана технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва, доцента -  оголошення наказу про присвоєння 
випускникам кваліфікації магістра технолога-дослідника з виробництва та 
переробки продукції тваринництва, денної форми навчання зі спеціальності
8.09010201 -  «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».
ВИСТУПИЛИ:

1. Полішук A.A., директор Навчально-наукового інституту тваринництва та 
ветеринарної медицини, декан факультету технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва, професор -  привітання від професорсько-викладацького 
складу.

2. Костенко О.М., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент -  
надання рекомендацій для вступу до аспірантури магістрів технологів-дослідників 
з виробництва та переробки продукції тваринництва, денної форми навчання зі 
спеціальності 8.09010201 -  «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва».

3. Ажажа О.В., магістр технолог-дослідник з виробництва та переробки 
продукції тваринництва денної форми навчання зі спеціальності 8.09010201 -



«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» - привітання від 
випускників.

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

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску магістрів технологів-дослідників з виробництва та переробки продукції 
тваринництва, денної форми навчання зі спеціальності 8.09010201 -  «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва».

2. Рекомендувати для вступу до аспірантури магістрів технологів- 
дослідників з виробництва та переробки продукції тваринництва, денної форми 
навчання зі спеціальності 8.09010201 -  «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва»:

-  Барабані Маргариту Анатоліївну;
-  Білан Тетяну Андріївну;
-  Мальцеву Лідію Олександрівну;
-  Примак Інну Олександрівну;
-  Рагімову Лейлу Альханівну.

Прийнято одноголосно

Додатки, на З арк.., в 1 прим.

Голова вченої ради ак; 
ректор, професор

Секретар вченої ради ак;

В.І. Аранчій 

Л.О. Снітко



СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання Вченої ради Полтавської державної 
аграрної академії присвяченого випуску магістрів, - технологів -  
дослідників з виробництва та переробки продукції тваринництва 
спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва» детіші форми навчання

1# лютого 2016 року о 12.00 годині в актовому залі навчального 
корпусу № 1 академії проводиться засідання з участю членів Вченої ради, 
випускників, викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого 
засідання декан факультету Технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва, професор А. А. Поліщук).

Актову залу готують студенти факультету Технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 

аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна,
2. Заступник голови екзаменаційної комісії, декан факультету 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва професор 
Поліщук Анатолій Анатолійович

3. Заступник директора навчально-наукового інституту тваринництва 
та ветеринарної медицини, професор ПДАА -  Слинько Віктор Григорович.

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна: 
оголошує вступне слово і повідомляє, що Вчена рада Полтавської державної 
агарної академії, присвячена випуску магістрів «Технологів -  дослідників з 
виробництва та переробки продукції тваринництва», денної форми навчання 
оголошується відкритою.

(Звучить гімн України)
Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 

аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна:
слово про підсумки роботи екзаменаційної комісії зі спеціальності 

8.09010201, «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва» денної форми навчання надається - заступнику голови 
екзаменаційної комісії, декану факультету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва, доктору сільськогосподарських наук 
професору Поліщуку Анатолію Анатолійовичу

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна:

для оголошення наказу по академії слово надається доценту Ульянку 
Сергію Олексійовичу

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна, декан факультету 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва професор 
Поліщук Анатолій Анатолійович, заступник директора навчально-наукового 
інституту тваринництва та ветеринарної медицини, професор ПДАА -



Слинько Віктор Григорович вручають дипломи технологів -  дослідників з 
виробництва та переробки продукції тваринництва.

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна:

слово для привітання надається професору Поліщуку Анатолію 
Анатолійовичу.

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна:

з привітанням звертається студентка випускниця -  Ажажа Ольга 
Василівна.
Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної аграрної 
академії, професор Костенко Олена Михайлівна: повідомляє, що за 
рішенням Вченої ради Полтавської державної агарної академії, випускники 
магістратури, відмінники навчання, рекомендуються до вступу в аспірантуру 

Барабащ Маргариту Анатоліївну 
Білан Тетяну Андріївну 
Мальцеву Лідію Олександрівну 
Примак Інну Олександрівну 
Рагімову Лейлу Альханівну
Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 

аграрної академії, професор Костенко Олена Михайлівна: оголошує:
- Вчена рада Полтавської державної академії, присвячена випуску магістрів 

технологів - дослідників з виробництва та переробки продукції тваринництва,
-  денної форми навчання оголошується закритою.

(Звучить гімн академії)

Голова Вченої ради акадешії. ^
ректор, професор

Декан факультету технол 
та переробки продукції тва 
професор

Секретар Вченої ради академії

В. І. Аранчій

А. А. Поліщук

Л. О. Снітко



до протоколу № від
Додаток

_2016р.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної 

аграрної академії присвяченого випуску магістрів за спеціальностями
7.09010101, 8.09010101 «Агрономія» 

факультету агротехнологій та екології заочної форми навчання
19 лютого 2016 року о 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.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. О.О.Горб -  проректор з наукової роботи, професор кафедри екології, 

охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування;

2. М. М. Маренич -  декан факультету агротехнологій та екології, доцент;
3. О. С. Пипко -  заступник директора ННАІІ по заочному навчанню, 

професор;
4. В.М Писаренко -  завідуючий кафедри екології, охорони навколишнього 

середовиша та збалансованого природокористування, професор;
5. М.М. Опара -  професор кафедри землеробства та агрохімії;
6. Випускники.

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

Проректор: слово про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії 
надається -  декану факультету агротехнологій та екології, доценту Миколі 
Миколайовичу Мареничу.
Проректор: про оголошення наказу по академії слово надається заступнику 
директора ННАІІ по заочному навчанню, професору Олександру Сергійовичу 
Пипку
Проректор: слово для поздоровлення випускників надається професору 
кафедри землеробства та агрохімії, професору Опарі Миколі Миколайовичу 
Від випускників: слово Омеляненко Віталію Сергійовичу 
Проректор: Вчена рада Полтавської державної аграрної академії, присвячена 
випуску магістрів та спеціалістів факультету агротехнологій та екології заочної 
форми навчання оголошується заь^ ‘  ̂ '

(У poчÎ 6v ]̂в̂ «Ф^̂ ^
Перший проректор, професор

|| X І
Декан факультету агротехнол(1̂!|̂ 9 ̂ \  ( 
та екології, доцент ^

Секретар вченої ради академії

П.В. Писаренко

"М. М. Маренич

Л. О. Снітко


