
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

НАКАЗ

(УІ!? 2017 р. Полтава №
Про затвердження 
персонального складу 
комісії із академічної 
. .оброчесності Полтавської 
„ержавної аграрної академії

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.17 р. 
\2 2145 -VIII та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 
визначених у листі № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року «Щодо забезпечення 
Академічної доброчесності у закладах вищої освіти», на підставі рішень, 
прийнятих вченою радою Полтавської державної аграрної академії 
28 листопада 2017 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад комісії із академічної доброчесності 
■ олтавської державної аграрної академії (далі -  Комісії), що додається.

2. Головою Комісії призначити першого проректора академії,
професора Писаренка Павла Вікторовича.

З Комісії до 19 грудня 2017 року розробити та затвердити рішенням 
вченої ради академії заходи для реалізації принципів академічної
доброчесності академії.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради. Полтавської державної аграрної академії від
28.11.2017 р., протокол № 4.

Ректор академії, професор

Перший проректор, професор
Наказ підготував і подає:
■ роректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи, доцент
Г іогоджено:
начальник юридичного відділу 3.1. КОЛЯДЕНКО
Копії наказу направити: у справу, Писаренку П.В., вченій раді.
Вулах Т.В.,
2 Д 9-53
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^ Додаток
до наказу «рАу_» _ / Ґ  2017 р.№

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії із академічної доброчесності 

Полтавської державної аграрної академії

Писаренко : перший проректор академії, професор,
Павло голова комісії
Вікторович
Вараксіна директор Інституту післядипломної освіти
Олена
Вікторівна
орб проректор з науково-педагогічної, наукової

Олег роботи, доцент
Олександрович
Г олос голова Студентського самоврядування,
Анастасія здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної
Едуардівна форми навчання, спеціальності «Менеджмент»
Зоря голова Ради молодих вчених, доцент
Світлана
Петрівна
Коляденко начальник юридичного відділу, уповноважена
Зоя особа з питань запобігання та виявлення
Іванівна корупції
Костенко голова Студентського наукового товариства,
Анастасія здобувач вищої освіти «Магістр» денної
Анатоліївна форми навчання, спеціальності «Ветеринарна

медицина»
Матюха голова профспілкового комітету
Володимир
Вікторович

Перший проректор, професор П.Е. ПИСАРЕНКО



Про внесення змін до  персонального  
складу комісії із академічної доброчесності  
Полтавської держ авної аграрної академії

В ідповідно до  рішення вченої ради академії від 23 квітня 2019 року 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до  персонального складу комісії із академічної 
доброчесності Полтавської держ авної аграрної академії:

1.1. Вивести зі складу:
-Г о л о с  А настасію  Анатоліївну, здобувана вищої освіти «Бакалавр» денної  

форми навчання, спеціальності «М енедж мент»;
-М а т ю х у  Володимира Вікторовича, голову первинної профспілкової 

організації працівників академії.
1.2. Ввести до  складу:

-Д о р о ш ен к а  Андрія Петровича, доцента кафедри економічної теорії та 
економічних досл ідж ень факультету обліку та фінансів, доцента;

-Т о м ен к а  Дмитра Володимировича, голову студентського самоврядування, 
здобувана вищої освіти «Бакалавр» ден ної форми навчання, спеціальності 
«Пкономіка підприємства»;

-Ф ед ір ц я  Олега Володимировича, доцента кафедри менедж менту факультет) 
економіки та менедж менту, доцента.



2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою .

Підстава: рішення вченої ради академії від 23 квітня 2019  року, протокол №  17.

Ректор академії, професор

Перший проректор, професо

Наказ підготував: 
учений секретар

З Г І Д Н О  З О Р И Г І Н А Л О М  
Завідувач канцелярії 

Полтавської д е р ж а в н у  
аграрної академії. В.І. АРАНЧІИ  

11.В. ПИСАРЕНКО

іаказ подає: 
проректор з науково-педагогічної, наукової 
роботи, доцент

________________ Т.В. Б У Л А Х  _____________________  О.О. ГОРБ

Погоджено:
начальник ю ридичного відділу _________________ 3.1. КОЛЯДЕНКО

К опії наказу направити: у справу, ученому секретарю, керівнику відділу із забезпечення освіти 

дорослих та інноваційного розвитку

Булах Т.В., 599923


