
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Полтавська державна аграрна академія

ПРОТОКОЛ 
засідання вченої ради академії

«24» листопада 2015 року Полтава № 4

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

Порядок денний:

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

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

СЛУХАЛИ:

1. Писаренко П.В., перший проректор, професор -  вступне слово.
2. Канівця О.В., заступника декана інженерно-технологічного факультету, 

старшого викладача -  звітування про роботу Державної екзаменаційної комісії по 
випуску магістрів -  інженерів-дослідників технічного забезпечення 
агропромислового виробництва, заочної форми навчання зі спеціальності
8.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств».

3. Горба 0 .0 ., проректора з науково-педагогічної, наукової роботи, доцента 
-  оголошення наказу про присвоєння випускникам кваліфікації магістр, заочної 
форми навчання зі спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, машини та обладнання 
агропромислових підприємств».

ВИСТУПИЛИ:

1. Дудніков І. А., декан інженерно-технологічного факультету, професор -  
привітання випускників від професорсько-викладацького складу.



2. Железняк A.B., магістр інженер-дослідник технічного 
агропромислового виробництва -  привітання від випускників.

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

забезпечення

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про підсумки Державної екзаменаційної комісії по випуску 

магістрів -  інженерів-дослідників технічного забезпечення агропромислового 
виробництва, заочної форми навчання зі спеціальності 8.10010201 -  «Процеси, 
машини та обладнання агропромислових підприємств».

Прийнято одноголосно.

Додаток на 1 арк.

Голова вченої ради академії, 
ректор, професор

Секретар вченої ради академії



^  Додаток
до протоколу № / від 15 р.

С Ц Е Н А Р І Й
проведення урочистого засідання вченої Ради Полтавської державної

аграрної академії, присвяченого випуску магістрів зі спеціальності
8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

на інженерно-технологічному факультеті, заочної форми навчання

24 листопада 2015 року о 11.00 в аудиторії 310 навчального корпусу 
№ З проводиться засідання вченої Ради академії за участю здобувачів вищої 
освіти, викладачів, гостей (відповідальний за проведення урочистого засідання 
декан інженерно-технологічного факультету, професор І. А. Дудніков).

Зал готують здобувачі вищої освіти інженерно-технологічного факультету.

ПРЕЗИДІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ:
1. Перший проректор, директор Навчально-наукового аграрно-інженерного 

інституту, професор Писаренко Павло Вікторович.
2. Декан інженерно-технологічного факультету, професор Дудніков І.А.
3. Члени Державної екзаменаційної комісії.

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

Проректор: слово про підсумки роботи екзаменаційної комісії по захисту 
магістерських робіт здобувачами вищої освіти ступеня вищої освіти «Магістр» 
заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету надається 
заступнику декана інженерно-технологічного факультету Канівцю Олександру 
Васильовичу.

Проректор: оголошення наказу по академії про присвоєння кваліфікації 
інженера-дослідника технічного забезпечення агропромислового виробництва 
слово надається заступнику декана інженерно-технологічного факультету 
Канівцю Олександру Васильовичу.

Проректор: для привітання випускників слово надається декану інженерно- 
технологічного факультету, професору Дуднікову Ігорю Анатолійовичу.

Проректор: від випускників для привітання слово надається інженеру 
Желєзняку Артему Володимировичу.

Вчена рада Полтавської державної аграрної академії, присвячена випуску 
магістрів зі спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання 
агропромислових підприємств», оголошується закритою.

(Урочисто звучить гімн інженерів-механіків)

факультету, професор

Ректор академії, професо 

Секретар вченої ради ака,

І. А. Дудніков 

В. І. Аранчій 

Л. О. Снітко


