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Вересень 2014 1. Про готовність до нового 2014-2015 

навчального року 

 

Аранчій В.І.,  

професор, ректор академії; 

Лінська С.П.,  

головний бухгалтер академії; 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник навчального 

відділу; 

декани факультетів 

 

2. Затвердження Плану роботи вченої ради 

академії на 2014–2015 навчальний рік 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

 

3. Про зміни в складі вченої ради академії 

 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

 

Вересень 2014 1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії      

2013-2014 навчального року 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник навчального 

відділу  

 

2. Про підсумки проведення вступної 

компанії у 2014-2015 навчальному році 

Мороз О.Г.,  

доцент, відповідальний секретар 

приймальної комісії  

 

3. Про хід підготовки матеріальної бази 

академії до роботи в осінньо-зимовий 

період нового навчального року 

Чуга В.М.,  

проректор з адміністративно-

господарської частини 

 

Жовтень 2014 

 

1. Про готовність факультету економіки та 

менеджменту до проведення акредитації 

Галич О.А.,  

доцент, директор Навчально-

наукового інституту економіки та 

менеджменту, декан факультету 

економіки та менеджменту 
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2. Вибори на посаду декана факультету 

економіки та менеджменту 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор, 

директор Навчально-наукового 

аграрно-інженерного інституту 

 

3. Про забезпечення належних умов праці та 

дотримання вимог охорони праці та 

протипожежної безпеки 

Гаркуль В.В.,  

начальник відділу з охорони праці 

Костенко О. М., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

4. Про роботу адміністративно-госпо-

дарської частини з економії енерго-, водо-, 

тепло- ресурсів 

Чуга В.М.,  

проректор з адміністративно-

господарської частини 

 

Листопад 2014 1. Про роль студентського самоврядування 

в житті студентського містечка 

Глазов О.М.,  

голова студентської ради 

 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

2. Про результати діяльності Аграрного 

коледжу управління і права та перспективи 

його співпраці з Полтавською державною 

аграрною академією 

Левківський М.І., 

директор Аграрного коледжу 

управління і права 

Галич О.А.,  

доцент, директор 

Навчально-наукового 

інституту економіки та 

менеджменту, декан 

факультету економіки та 

менеджменту 

3. Про роботу інженерно-технологічного 

факультету по підготовці до акредитації 

Дудніков І.А., 

доцент, декан інженерно-

технологічного факультету 

Костенко О. М., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 
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4. Звіт про роботу Центру проф-

орієнтаційної роботи та іміджевої політики 

в питаннях формування контингенту 

студентів академії в 2014 році 

Радочіна Ю.І., 

керівник Центру 

профорієнтаційної роботи та 

іміджевої політики 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Грудень 2014 1. Про організацію роботи по національно-

патріотичному вихованню студентської 

молоді викладачами кафедри філософії, 

історії та педагогіки 

Шейко С.В., 

доцент, завідувач, професор 

кафедри філософії, історії та 

педагогіки 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

2. Звіт про роботу приймальної комісії за 

2014 рік 

Мороз О.Г.,  

доцент, відповідальний секретар 

приймальної комісії  

 

3. Про результати роботи Науково-

дослідного інституту агрономії Полтавської 

державної аграрної академії в 2014 році 

Тищенко В.М.,  

професор, директор Науково-

дослідного інституту агрономії, 

завідувач кафедри селекції, 

насінництва і генетики 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

4. Про роботу факультету агротехнологій та 

екології по підготовці до акредитації 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

Костенко О. М., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

Січень 2015 1. Про роботу факультету ветеринарної 

медицини по підготовці до акредитації 

Передера С.Б.,  

доцент, декан факультету 

ветеринарної медицини 

Костенко О. М., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

2. Підсумки роботи Інституту після-

дипломної освіти та дорадництва за 2014 рік 

Капаєва Л.М.,  

доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти та 

дорадництва 
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3. Звіт про результати діяльності редак-

ційно-видавничого відділу в 2014 році 

Невідничий О.С., 

начальник редакційно-видавничого 

відділу 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

4. Про роботу студентських наукових 

гуртків на факультеті ветеринарної 

медицини 

Киричко О.Б., 

доцент, заступник директора з 

наукової роботи Навчально-

наукового інституту тваринництва 

та ветеринарної медицини 

Петраш А.В., 

голова студентського наукового 

товариства 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

Лютий 2015 1. Про підсумки наукової роботи академії за 

2014 рік та завдання на перспективу у світлі 

Закону України «Про вищу освіту» 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з науково- 

педагогічної, наукової роботи 

 

2. Звіт про фінансову діяльність академії в 

2013-2014 навчальному році 

Лінська С.П., 

головний бухгалтер 

 

3. Про підсумки зимової екзаменаційної 

сесії 2014-2015 навчального року 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник навчального 

відділу 

 

4. Стан забезпеченості кафедр факультету 

технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, які надають освітні 

послуги з напряму 090102 «ФТВППТ» 

науково-педагогічним персоналом та якість 

виконання ним програм підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», 

«Спеціаліст», «Магістр». 

Поліщук А.А.,  

професор, 

директор Навчально-наукового 

інституту тваринництва та 

ветеринарної медицини, декан 

факультету технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва 

 



 6 

Місяць Питання, що розглядаються Хто доповідає Хто готує 

Березень 2015 1. Про роботу Центру профорієнтаційної 

роботи та іміджевої політики в школах 

Полтавської області по залученню учнів 

шкіл до навчання в академії 

Радочіна Ю.І., 

керівник Центру 

профорієнтаційної роботи та 

іміджевої політики 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

2. Про готовність проведення навчальних та 

виробничих практик у 2014-2015 

навчальному році 

Декани факультетів,  

Петренко М.О., 

керівник виробничої практики 

Костенко О.М. 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи 

3. Про співпрацю Лубенського фінансово-

економічного коледжу із структурними 

підрозділами Полтавської державної 

аграрної академії 

Огієнко Л.І., 

директор Лубенського фінансово-

економічного коледжу 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., доцент, 

декан факультету обліку 

та фінансів 

4. Про роботу Хомутецького ветеринарно-

зоотехнічного технікуму в світлі Закону 

України «Про вищу освіту» 

Шинкаренко С.В., 

директор Хомутецького 

ветеринарно-зоотехнічного 

технікуму 

Поліщук А.А.,  

професор, 

директор Навчально-

наукового інституту 

тваринництва та 

ветеринарної медицини, 

декан факультету 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва 

Квітень 2015 1. Роль студентського самоврядування у 

всебічному розвитку особистості студента 

Глазов О.М.,  

голова студентської ради 

 

Кочерга А.А.,  

доцент, проректор з 

науково-педагогічної, 

наукової роботи 

2. Про роботу факультету обліку та фінансів 

по підготовці до акредитації 

Дорогань-Писаренко Л.О., 

доцент, декан факультету обліку та 

фінансів 

Костенко О. М., доцент, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 
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3. Мовна підготовка студентів та подвійні 

дипломи з Європейськими ВНЗ як шлях 

покращення конкурентоспроможності  

випускників ПДАА на ринку праці 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з навчально-

педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків 

Савенкова О.О., 

начальник Мовного 

центру 

Травень 2015 1. Про роботу факультету агротехнологій та 

екології по використанню в навчальному 

процесі філій академії та кафедр 

Маренич М. М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

2. Про результати роботи Навчально-

наукового інституту інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій у 2014 

році 

Пустовіт С.В., 

директор Навчально-наукового 

інституту інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

3. Аналіз користування послугами бібліо-

теки викладачами та студентами академії 

Снітко Л.О.,  

директор бібліотеки 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник 

навчального відділу 

4. Про результати проведення викладацької 

і студентської науково-практичних 

конференцій за підсумками роботи у 2014-

2015 навчальному році 

Опара М.М.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

 

Червень 2015 1. Звіт ректора академії про її діяльність в     

2014-2015 навчальному році 

Аранчій В.І., 

ректор академії, професор 

 

2. Про результати проведення акредитації 

академії 

Аранчій В.І., 

ректор академії, професор 

 

3. Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників академії у 2015-

2016 навчальному році та затвердження 

навчальних планів 

 

Костоглод К.Д.,  

доцент, начальник навчального 

відділу  
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4. Про контроль за якістю підготовки 

фахівців та результати перевірки 

залишкових знань студентів у 2014-2015 

навчальному році 

Грубіч Н.К., 

керівник науково-методичного 

відділу управління якістю 

освітньої діяльності 

Костенко О. М., 

доцент, проректор з 

науково-педагогічної 

роботи  

 

 

 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець, 

Булах Т.В., 2-29-53 

 

Заступник голови вченої ради, 

проректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи, доцент 
 

 

   

М. М. ОПАРА  


