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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

Вересень 

2017 

1. Про обрання голови вченої ради Полтавської 

державної аграрної академії на строк діяльності 

вченої ради. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

- 

2. Про обрання заступника голови вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

- 

3. Про обрання секретаря вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

- 

4. Про обрання голів постійних комісій вченої 

ради Полтавської державної аграрної академії на 

строк діяльності вченої ради. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

- 

5. Про обрання персонального складу постійних 

комісій вченої ради Полтавської державної 

аграрної академії. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

- 

6. Про розгляд та затвердження Плану роботи 

вченої ради Полтавської державної аграрної 

академії на 2017-2018 навчальний рік. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

З питань наукової та 

інноваційної діяльності 

7.  Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 

2016-2017 навчального року. 

Шульга Л.В.,  

доцент, керівник навчального 

відділу 

З питань освітньої діяльності 

8. Звіт про роботу приймальної комісії 

Полтавської державної аграрної академії в 

період літньої вступної кампанії 2017 року. 

Осташова В.О,  

доцент, відповідальний 

секретар приймальної комісії 

Запрошена особа комісією  

з питань освітньої діяльності 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

Жовтень 

2017 

 

1. Звіт проректора з адміністративно-

господарської роботи Полтавської державної 

аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік та 

про хід підготовки матеріальної бази академії до 

роботи в осінньо-зимовий період нового 2017-

2018 навчального року. 

Чуга В.М.,  

проректор з адміністративно-

господарської частини 
З правових питань та 

фінансово-господарської 

діяльності 

2. Про організацію виховної роботи в 

Полтавській державній аграрній академії за 

2016-2017 навчальний рік. 

Радочіна Ю.І.,  

керівник підрозділу з 

організації виховної роботи 

З питань виховної роботи  

та студентського 

самоврядування 

3. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Коледжу управління, 

економіки і права  Полтавської державної 

аграрної академії за 2017 рік та про перспективні 

напрями розвитку навчального закладу. 

Козаченко О.М., 

директор Коледжу управління, 

економіки і права  

 

Запрошена особа 

атестаційною комісією  

 

4. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Лубенського фінансово-

економічного коледжу Полтавської державної 

аграрної академії за 2017 рік та про перспективні 

напрями розвитку навчального закладу. 

Орошан Т.А., 

директор Лубенського 

фінансово-економічного 

коледжу 

Запрошена особа 

атестаційною комісією  

 

Листопад 

2017 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Щодо забезпечення академічної доброчесності 

в Полтавській державній аграрній академії. 

Писаренко П.В., 

професор, перший проректор Атестаційна 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

3. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Березоворудського 

аграрного коледжу Полтавської державної 

аграрної академії за 2017 рік та про перспективні 

напрями розвитку навчального закладу. 

Краснюк В.М,  

директор Березоворудського 

аграрного коледжу 

Запрошена особа 

атестаційною комісією  

 

4. Про підготовку до зимової екзаменаційної 

сесії 2017-2018 навчального року. 

Костенко О. М.,  

професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

З питань освітньої діяльності 

5. Про результати освітньої, наукової діяльності 

інженерно-технологічного факультету за 2016-

2017 навчальний рік. 

Дудніков І.А., 

доцент, декан інженерно-

технологічного факультету 

З питань освітньої 

діяльності,  

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

6. Про результати освітньої, наукової діяльності 

факультету агротехнологій та екології за 2016-

2017 навчальний рік. 

Маренич М.М.,  

доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології 

З питань освітньої 

діяльності, 

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

Грудень  

2017 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії. 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Про результати наукової роботи Навчально-

виробничого підрозділу із селекції та 

насінництва Полтавської державної аграрної 

академії за 2017 рік. 

Тищенко В.М.,  

професор, керівник 

Навчально-виробничого 

підрозділу із селекції та 

насінництва 

З питань наукової та 

інноваційної діяльності 

3. Про результати освітньої, наукової діяльності 

факультету технології виробництва та переробки 

Поліщук А.А.,  

професор, декан факультету 
З питань освітньої 

діяльності, 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

продукції тваринництва за 2016-2017 

навчальний рік. 

технології виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

4. Про результати освітньої, наукової діяльності 

факультету ветеринарної медицини за 2016-2017 

навчальний рік. 

Кулинич С.М., 

професор, декан факультету 

ветеринарної медицини 

З питань освітньої 

діяльності, 

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

5. Про результати наукової роботи Ради молодих 

вчених Полтавської державної аграрної академії 

за 2017 рік. 

Зоря С.П.,  

доцент, голова Ради молодих 

вчених 

Запрошена особа комісією з 

питань наукової та 

інноваційної діяльності 

6. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Аграрно-економічного 

коледжу Полтавської державної аграрної 

академії за 2017 рік та про перспективні напрями 

розвитку навчального закладу. 

Шевніков М.Я.,  

професор, директор  

Аграрно-економічного 

коледжу 

Атестаційна 

Січень  

2018 

1. Про надання рекомендацій для призначення 

іменних академічних стипендій студентам-

відмінникам денної форми навчання 

Полтавської державної аграрної академії на І 

семестр 2018-2019 навчального року. 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор 

Атестаційна 

2. Про результати освітньої діяльності 

факультету підготовки іноземних громадян за 

2016-2017 навчальний рік. 

Токуєва Н.В., 

в.о. декана факультету 

підготовки іноземних 

громадян 

Запрошена особа комісією з 

питань наукової та 

інноваційної діяльності 

3. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Лохвицького механіко-

Корнієнко В.М., 

директор Лохвицького 

Запрошена особа 

атестаційною комісією  
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

технологічний коледжу Полтавської державної 

аграрної академії за 2017 рік та про перспективні 

напрями розвитку навчального закладу. 

механіко-технологічного 

коледжу 

 

4 Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Хомутецького 

ветеринарно-технологічний коледжу 

Полтавської державної аграрної академії за 2017 

рік та про перспективні напрями розвитку 

навчального закладу. 

Шинкаренко С.В., 

директор Хомутецького 

ветеринарно-технологічного 

коледжу 

Запрошена особа 

атестаційною комісією  

 

5. Звіт начальника відділу з охорони праці про 

забезпечення належних умов праці, дотримання 

вимог охорони праці та протипожежної безпеки 

в Полтавській державній аграрній академії за 

2017 рік. 

Гаркуль В.В.,  

начальник відділу з охорони 

праці 

Запрошена особа комісією  

з питань виховної роботи  

та студентського 

самоврядування 

Лютий  

2018 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Звіт ректора Полтавської державної аграрної 

академії за 2017 рік. 

Аранчій В.І.,  

професор, ректор академії Атестаційна 

3. Звіт про фінансову діяльність Полтавської 

державної аграрної академії за 2017 рік. 

Лінська С.П., 

головний бухгалтер 

З правових питань та 

фінансово-господарської 

діяльності 

 

4. Звіт про підсумки роботи Інституту 

післядипломної освіти за 2017 рік. 

Вараксіна О.В., 

директор Інституту 
Атестаційна 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

післядипломної освіти  

5. Звіт про підсумки проведення наукової роботи 

Полтавської державної аграрної академії за 2017 

рік. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

З питань наукової та 

інноваційної діяльності 

6. Звіт про роботу приймальної комісії за 2017 

рік. 

Осташова В.О.,  

доцент, відповідальний 

секретар приймальної комісії  

Запрошена особа  

комісією з питань освітньої 

діяльності 

Березень 

2018 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Звіт керівника виробничої практики 

Полтавської державної аграрної академії за 

2016-2017 навчальний рік та про стан готовності 

проведення навчальних та виробничих практик у 

2017-2018 навчальному році 

Браславець Т.М., 

керівник виробничої практики, 

декани факультетів 
Запрошена особа 

комісією з питань освітньої 

діяльності 

3. Про результати освітньої, наукової діяльності 

факультету економіки та менеджменту за 2016-

2017 навчальний рік. 

Галич О.А., 

доцент,  декан факультету 

економіки та менеджменту 

З питань освітньої 

діяльності, 

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

4. Про результати освітньої, наукової діяльності 

факультету обліку та фінансів за 2016-2017 

навчальний рік. 

Дорогань-Писаренко Л.О., 

доцент, декан факультету 

обліку та фінансів 

З питань освітньої 

діяльності, 

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

5. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 

2017-2018 навчального року 

Шульга Л.В.,  

доцент, керівник навчального 

відділу 
З питань освітньої діяльності 

Квітень  

2018 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії. 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор 
Атестаційна 

2.  Про  результати роботи Навчально-наукового 

інституту інформаційних та інноваційних 

освітніх технологій за 2017 рік. 

Свириденко І.А., 

в.о. директора Навчально-

наукового інституту 

інформаційних та 

інноваційних освітніх 

технологій 

Запрошена особа 

комісією з питань освітньої 

діяльності 

3. Про результати навчальної, методичної, 

фінансової діяльності Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської 

державної аграрної академії за 2017 рік та про 

перспективні напрями розвитку навчального 

закладу. 

Чишко М.М., 

в.о. директора Хорольського 

агропромислового коледжу 
Запрошена особа 

атестаційною комісією  

 

4. Про результати діяльності Студентської Ради 

Полтавської державної аграрної академії за 2017 

рік. 

Голос А.Є., 

голова студентської ради,  

здобувач вищої освіти 

«Бакалавр» денної форми 

навчання, спеціальності 

«Менеджмент» 

З питань виховної роботи  

та студентського 

самоврядування 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

Травень  

2018 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії. 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Про результати проведення викладацької та 

студентської науково-практичних конференцій 

за підсумками наукової діяльності академії в 

2016-2017 навчальному році. 

Горб О.О.,  

доцент, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи 

З питань наукової та 

інноваційної діяльності 

3. Звіт про роботу бібліотеки Полтавської 

державної аграрної академії за 2017 рік. 

Снітко Л.О.,  

директор бібліотеки 

З питань освітньої 

діяльності,  

з питань наукової та 

інноваційної діяльності 

4. Про роботу редакційно-видавничого відділу 

Полтавської державної аграрної академії за 

2016-2017 навчальний рік. 

Невідничий О.С., 

начальник редакційно-

видавничого відділу 
Запрошена особа 

Червень  

2018 

1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних 

працівників Полтавської державної аграрної 

академії 

Писаренко П.В.,  

професор, перший проректор Атестаційна 

2. Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників академії у 2018-2019 

навчальному році та затвердження навчальних 

планів. 

Шульга Л.В.,  

доцент, керівник навчального 

відділу 
З питань освітньої діяльності 

3. Звіт про роботу науково-методичної ради 

Полтавської державної аграрної академії за 

2016-2017 навчальний рік та завдання і 

перспективи на наступний 2017-2018 

Костенко О. М.,  

професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи 
З питань освітньої діяльності 
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Місяць/рік 
Питання,  

що виносяться на розгляд 
Доповідач 

Постійна комісії вченої ради 

академії, що виносить 

питання на розгляд 

навчальний рік. 

4. Про діяльність відділу сприяння 

працевлаштування студентів і випускників 

Полтавської державної аграрної академії за 2017 

рік. 

Петренко Н.В.,  

керівник відділу сприяння 

працевлаштування студентів і 

випускників академії. 

З питань освітньої діяльності 

       

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент, 

другий заступник голови вченої ради академії                                                                            ГОРБ О.О. 

 
Булах Т.В.,  2-29-53 


