
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Полтавська державна аграрна академія

ПРОТОКОЛ 
засідання вченої ради академії

«26» лютого 2016 року Полтава № 16

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

Порядок денний: •
1. Про урочистий випуск магістрів з менеджменту організацій і 

адміністрування денної форми навчання зі спеціальності 8.03060101 -  
«Менеджмент організацій і адміністрування»; магістрів з економіки підприємства, 
денної форми навчання зі спеціальності 8.03050401 -  «Економіка підприємства».

Доповідає Галич O.A., директор Навчально-наукового інституту економіки 
та менеджменту, декан факультету економіки та менеджменту, доцент.

2. Про урочистий випуск магістрів з агрономії денної форми навчання зі 
спеціальності 8.09010101 -  «Агрономія»; магістрів з насінництва та 
насіннєзнавства денної форми навчання зі спеціальності 8.09010108 -  
«Насінництво та насіннєзнавство».

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

3. Про урочистий випуск спеціалістів інженерів-дослідників технічного 
забезпечення агропромислового виробництва, заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання агропромислових 
підприємств»; магістрів інженерів-дослідників технічного забезпечення 
агропромислового виробництва, денної форми навчання зі спеціальності зі 
спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання агропромислових 
підприємств».

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

4. Про урочистий випуск спеціалістів з обліку і аудиту, заочної форми 
навчання зі спеціальності 7.03050901 -  «Облік і аудит».

Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів, 
доцент.



5. Про урочистий випуск спеціалістів інженерів-технологів з виробництва та 
переробки продукції тваринництва, заочної форми навчання зі спеціальності
7.09010201 -  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

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

1. Аранчій В.І., ректор академії, професор -  вступне слово.

2. Галича O.A., директора Навчально-наукового інституту економіки та 
менеджменту, декана факультету економіки та менеджменту, доцента -  
звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по випуску 
магістрів з менеджменту організацій і адміністрування денної форми навчання зі 
спеціальності 8.03060101 -  «Менеджмент організацій і адміністрування».

3. Воронько-Невідничу Т.В., заступника декана факультету економіки та 
менеджменту,' доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам 
кваліфікації магістр з менеджменту організацій і адміністрування заочної форми 
навчання зі спеціальності 8.03060101 -  «Менеджмент організацій і 
адміністрування».

ВИСТУПИЛИ:
1. Рижикова О.І., магістр з менеджменту організацій і адміністрування, 

денної форми навчання зі спеціальності 8.03060101 -  «Менеджмент організацій і 
адміністрування» -  привітання від випускників.

2. Курган М.І., магістрів з економіки підприємства, денної форми навчання 
зі спеціальності 8.03050401 -  «Економіка підприємства» -  привітання від 
випускників.

3. Писаренко В.В., професор кафедри маркетингу -  привітання випускників 
від професорсько-викладацького складу.

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

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску магістрів з менеджменту організацій і адміністрування денної форми 
навчання зі спеціальності 8.03060101 -  «Менеджмент організацій і 
адміністрування».

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

Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:

1. Писаренка П.В., першого проректора, професора -  вступне слово.



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

3. Маренича М.М., декана факультету агротехнологій та екології, доцента -  
звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по випуску 
магістрів з насінництва та насіннєзнавства денної форми навчання зі 
спеціальності 8.09010108 -  «Насінництво та насіннєзнавство».

4. Пипка О.С„ заступника директора Навчально-наукового агро- 
інженерного інституту, доцента -  оголошення наказів про присвоєння 
випускникам кваліфікації магістр з агрономії денної форми навчання зі 
спеціальності 8.09010101 -  «Агрономія» та магістр з насінництва та 
насіннєзнавства денної форми навчання зі спеціальності 8.09010108 -  
«Насінництво та насіннєзнавство».
ВИСТУПИЛИ: •

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

2. Писаренко П.В., перший проректор, професор -  заключне слово. 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії з 
випуску магістрів з агрономії денної форми навчання зі спеціальності 8.09010101
-  «Агрономія».

2. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії з 
випуску з магістрів з насінництва та насіннєзнавства денної форми навчання зі 
спеціальності 8.09010108 -  «Насінництво та насіннєзнавство».

Прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:

1. Писаренка П.В., першого проректора, професора -  вступне слово.

2. Канівця О.В., заступника декана інженерно-технологічного факультету, 
доцента -  звітування про роботу Державної екзаменаційної комісії по випуску 
спеціалістів інженерів-дослідників технічного забезпечення агропромислового 
виробництва, заочної форми навчання зі спеціальності 7.10010201 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислових підприємств»; магістрів -  інженерів- 
дослідників технічного забезпечення агропромислового виробництва, денної 
форми навчання зі спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання 
агропромислових підприємств».

3. Канівця О.В., заступника декана інженерно-технологічного факультету, 
доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації 
спеціаліст, заочної форми навчання зі спеціальності 7.10010201 -  «Процеси,



машини та обладнання агропромислових підприємств»; кваліфікації магістр 
інженер-дослідник технічного забезпечення агропромислового виробництва зі 
спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання агропромислових 
підприємств».
ВИСТУПИЛИ:

1. Лавренко В.В., заступник декана з виховної роботи інженерно- 
технологічного факультету -  привітання випускників від професорсько- 
викладацького складу.

2. Сакало В.М., завідувач кафедри машиновикористання та виробничого 
навчання, доцент -  привітання від професорсько-викладацького складу.

3. Тіманов В.В., спеціаліст інженер-дослідник технічного забезпечення 
агропромислового виробництва -  привітання від випускників.

4. Писаренко П.В., перший проректор, професор -  заключне слово. 

УХВАЛИЛИ: ' •

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску спеціалістів інженерів-дослідників технічного забезпечення 
агропромислового виробництва, заочної форми навчання зі спеціальності
7.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств».

2. Затвердити звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії по випуску 
магістрів -  інженерів-дослідників технічного забезпечення агропромислового 
виробництва денної форми навчання зі спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислових підприємств».

Прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ:

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

2. Ватулю І.Д., заступника декана факультету обліку та фінансів, доцента -  
звітування про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по випуску 
спеціалістів з обліку і аудиту, заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050901
-  «Облік і аудит».

3. Канцедал H.A., в.о. декана факультету обліку та фінансів, доцента -  
оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації спеціаліст з обліку і 
аудиту, заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050901 -  «Облік і аудит».
ВИСТУПИЛИ:

1. Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів, доцент -  
привітання випускників від адміністрації академії.

2. Єрмолаєва М.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку -  привітання 
від професорсько-викладацького складу.



3. Галавурна Н.В., спеціаліст з обліку і аудиту, заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.03050901 -  «Облік і аудит» -  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 спеціалістів з обліку і аудиту, заочної форми навчання зі спеціальності
7.03050901 -  «Облік і аудит».

Прийнято одноголосно.

5. 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 заочної форми навчання зі спеціальності
7.09010201 -  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

3. Березницького В.І., голову профспілкової організації факультету 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва, старшого 
викладача, доцента -  оголошення наказу про присвоєння випускникам 
кваліфікації магістра технолога-дослідника з виробництва та переробки продукції 
тваринництва заочної форми навчання зі спеціальності 7.09010201 -  «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва».

4. Костенко О.М., проректора з науково-педагогічної роботи, доцента -  
надання рекомендацій для вступу в аспірантуру випускникам-відмінникам 
навчання.

ВИСТУПИЛИ:

1. Полішук A.A., декан факультету технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва, професор -  привітання від професорсько-викладацького 
складу.

2. Касяновська С.В., магістр технолога-дослідника з виробництва та 
переробки продукції тваринництва, заочної форми навчання зі спеціальності
7.09010201 -  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» -  
привітання від випускників.

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

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії по 
випуску спеціалістів інженерів-технологів з виробництва та переробки продукції



тваринництва, заочної форми навчання зі спеціальності 7.09010201 -  «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва».

2. Рекомендувати для вступу до аспірантури спеціалістів інженерів- 
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва, заочної форми 
навчання зі спеціальності 7.09010201 -  «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва»:

-  Бігуненко Юлію Володимирівну;

-  Касяновську Світлану Вікторівну.
Прийнято одноголосно

Додаток, на 5 арк.

Голова вченої ради ака, 
ректор, професор •

Секретар вченої ради ак;

В.І. Аранчій

Л.О. Снітко



.  Додаток
до протоколу № ' f  jb ь\іха  6 ^ ^ _  2016 р.

СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної 

аграрної академії, присвяченого випуску спеціалістів з фінансів і кредиту, 
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання

26.02.2016 РОКУ о 10.00 годині в великій актовій залі навчального корпусу 
№ 4 академії проводиться засідання ради з участю членів вченої ради, 
випускників, викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого 
засідання заст. декана факультету обліку та фінансів, доцент 
Ватуля І. Д.)

Зал готують студенти факультету обліку та фінансів.
ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Костенко Олена Михайлівна -  проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор

2. Канцедал H.A. -  в.о.декана факультету обліку та фінансів , доцент
3. Ватуля Іван Данилович - заст. декана факультету обліку та фінансів.

доцент
4. Єрмолаєва Марина Валентинівна -  доцент кафедри'бухгалтерського 

обліку
5. Члени Державної екзаменаційної крмісії , . , . 

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

Проректор: слово про підсумки роботи Екзаменаційної комісії на факультеті 
обліку та фінансів надається заступнику декана факультету, доценту Ватулі 
Івану Даниловичу
Проректор: про оголошення наказу по академії слово надається — в.о. 
декана факультету обліку та фінансів доценту Канцедал Наталії Анатоліївні 
Проректор: слово для привітання надається заст. декана факультету обліку та 
фінансів доценту Ватулі Івану Даниловичу.
Проректор: слово для привітання надається доценту кафедри бухгалтерського 
обліку Єрмолаєвій Марині Валентинівні.
Проректор: слово від імені випускників спеціалістів з обліку і аудиту 
Галавурній Наталії Володимирівні
Вчена рада Полтавської державної аграрної академії, присвячена випуску 
спеціалістів з фінансів і кредиту заочної форми навчання, оголошується 
закритою.

(Урочисто звучить гімн академії)

в. о. декана факультету о 
доцент

голова вченої ради а 

секретар вченої ради

.А.Канцедал 

В. І. Аранчій 

Л. О. Снітко



С Ц Е Н А Р І Й
проведення урочистого засідання Вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії, присвяченого випуску «Магістрів з менеджменту організацій і 
адміністрування» «Менеджерів (управителів) організацій», «Магістрів з 

економіки підприємства» денної форми навчання.
26 лютого 2016 року о 13.00 годині в навчальному корпусі № 5 з участю випускників,
викладачів, гостей

Президія Ради:
1. Ректор академії Аранчій В.І.
3. Декан факультету Галич O.A.
4. Заступники декана факультету економіки та менеджменту Хурдей В.Д., Воронько-Невіднича Т.В.
Ректор: відкриває засідання Ради.
Ректор: слово про підсумки державної атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 

«Менеджмент організацій і адміністрування», «Економіка підприємства» (за видами 
економічної діяльності) надається заступнику декана факультету економіки та 
менеджменту. Хурдей В.Д.

Ректор; для оголошення наказу по академії слово надається заступнику декана факультету економіки 
та менеджменту Воронько-Невідничій Т.В (під час читання наказу ректор академії Аранчій 
В.І. вр^ають студентам дипломи).

Ректор; Слово для привітання від здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» надається Рижиковій Олені Ігорівні ,

Ректор; Слово для привітання від здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка підприємства» 
надається Кургак Марині Іванівні

Ректор; Слово для привітання від викладачів надається Писаренко Володимир Вікторович
Ректор; Хто ще бажає виступити ?
Ректор; Проголошує заключне слово.
Ректор; Рада академії, приурочена випуску «Магістрів з менеджменту організацій і адміністрування»
«Менеджерів (управителів) організацій», Магістрів з економіки підприємства, денної форми навчання.

Рекомендовані в аспірантуру
Спеціальність «Економіка підприємства»
Кваліфікація «Магістр з економіки підприємства»

Нестеренко Юлія Юріївна 
Чупилко Юлія Юріївна 
Ющенко Альона Володимирівна

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
Кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування» «Менеджер (управителів) 
організацій»

Вліасенко Аліна Олександрівна 
Рижикова Олена Ігорівна 
Варенко Катерина Ігорівна 
Долгих Наталія Владиславівна

Ректор академії, 
професор

Декан факультету економіки 
та менеджменту, доцент

Секретар вченої ради

ГЧ1И

Снітко
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СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання вченої ради Полтавської державної 

аграрної академії присвяченого випуску магістрів за спеціальностями
8.09010101 «Агрономія» та 8.09010108 « Насінництво та насіннєзнавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр" факультету агротехнологій та екології денної форми навчання 

26 лютого 2016 року о 10.00 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.

1.
2.
3.
4.

5.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ;
П. в. Писаренко -  перший проректор, професор;
М. М. Маренич -  декан факультету агротехнологій та екології, доцент;
О. С. Пипко -  заступник директора ННАІІ по заочному навчанню, доцент; 
В.М Писаренко -  завідуючий кафедри екології, охорони навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування, професор; 
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, доценту Олександру Сергійовичу 
Пипку
Проректор: слово для поздоровлення випускників надається завідуючому 
кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування, професору Писаренку Віктору Микитовичу 
Від випускників: слово
Проректор: Вчена рада Полтавської державної академії, присвячена випуску 
магістрів факультету агротехнологій та екології денної форми навчання 
оголошується закритою.

(Урочисто ЗІ

Перший проректор, професор

Декан факультету агротехнологій 
та екології, доцент

Секретар вченої ради академії

П.В. Писаренко

М. М. Маренич

Л. О. Снітко



СЦЕНАРІЙ
проведення урочистого засідання Вченої ради Полтавської державної 

аграрної академії присвяченого випуску спеціалістів, інженерів- 
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва

7.09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва», заочної форми навчання 

25 лютого 2016 року о 10.00 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 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, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна,

2. Заступник голови екзаменаційної комісії, декан факультету 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва професор 
Поліщук Анатолій Анатолійович

3. Голова профспілкової організації факультету ТВППТ, старший 
викладач Березницький Віктор Іванович,

4. Член екзаменаційної комісії, завідувач кафедри технології 
переробки продукції тваринництва професор ПДАА Тендітник Володимир 
Сергійович

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна, оголошує вступне слово і повідомляє, що Вчена рада 
Полтавської державної академії, присвячена випуску спеціалістів «Інженерів- 
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва», заочної 
форми навчання оголошується відкритою.

(Звучить гімн України)
Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна:

слово про підсумки роботи екзаменаційної комісії зі спеціальності 
технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 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, доктор технічних наук, професор Костенко Олена Михайлівна: 
Слово для оголошення наказу по академії надається голові профспілкової



організації факультету, старшому викладачу Березницькому Віктору 
Івановичу

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михаіїлівна, декан факультету технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва професор Поліщук Анатолііі Анатоліііович 
вручають дипломи інженера-технолога з виробництва та переробки продукції 
тваринництва.

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна - слово для привітання надається професору Поліш;уку 
Анатолію Анатолійовичу.

Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 
аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна: з привітанням звертається студентка випускниця -  Касяновська 
Світлана Вікторівна

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

„Рішенням Вченої Ради Полтавської державної аграрної академії 
студентам -  відмінникам навчання надається рекомендація для вступу до 
аспірантури

Бігуненко Юлії Володимирівні
Касяновська Світлані Вікторівні”
Проректор з науково-педагогічної роботи Полтавської державної 

аграрної академії, доктор технічних наук, професор Костенко Олена 
Михайлівна.

Вчена рада Полтавської державної академії, присвячена випуску 
спеціалістів інженерів-технологів з виробництва та переробки продукції 
тваринництва, заочної форми навчання оголошується закритою.

(Звуч)^^Щ і»^кадемії)

Голова Вченої ради акаде 
ректор, професор

Декан факультету технології виро' 
та переробки продукції тваринництва 
професор

Секретар Вченої ради акаде

В. І. Аранчій

А. А. Поліш,ук

Л. О. Снітко


