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Порядок денний:
8. Про реорганізацію, утворення та перейменування структурних підрозділів 
Полтавського державного аграрного університету (доповідає Г алич 
Олександр^

8. СЛУХАЛИ: про реорганізацію, утворення та перейменування структурних 
підрозділів Полтавського державного аграрного університету.

8.1. СЛУХАЛИ: про реорганізацію та утворення кафедр Полтавського 
державного аграрного університету:
-  шляхом злиття кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю і 
кафедри економічної теорії та економічних досліджень факультету обліку та 
фінансів та утворення кафедри обліку і оподаткування;
-  шляхом злиття кафедри технологій дрібного тваринництва і кафедри годівлі 
та зоогігієни сільськогосподарських тварин факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва та утворення кафедри 
біології продуктивності тварин імені академіка О.В. Квасницького;
-  шляхом злиття кафедри безпеки життєдіяльності та кафедри галузевого 
машинобудування інженерно-технологічного факультету та утворення 
кафедри механічної та електричної інженерії;
-  шляхом злиття кафедри загальнотехнічних дисциплін і кафедри технологій 
та обладнання переробних і харчових виробництв інженерно-технологічного 
факультету та утворення кафедри будівництва та професійної освіти.

СЛУХАЛИ: про реорганізацію шляхом злиття кафедри бухгалтерського 
обліку та економічного контролю і кафедри економічної теорії та економічних 
досліджень факультету обліку та фінансів та утворення кафедри обліку і 
оподаткування.
Галич Олександр, перший проректор, заступник голова постійної комісії 
вченої ради університету -  з правових питань та фінансово-господарської 
діяльності проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року



(протокол № 1) розглянула рішення вченої ради факультету обліку та фінансів 
(протокол засідання від 20 червня 2022 року № 8) щодо реорганізації кафедр 
шляхом злиття кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю і 
кафедри економічної теорії та економічних досліджень та утворення кафедри 
обліку і оподаткування.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету реорганізувати кафедри університету 
шляхом злиття кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю і 
кафедри економічної теорії та економічних досліджень та із 01 вересня 2022 
року утворити кафедру обліку і оподаткування факультету обліку та фінансів.

ВИСТУПИЛИ:
1. Аранчій Валентина, в.о. ректора університету; Дорогань-Писаренко 
Людмила, декан факультету обліку та фінансів; Костенко Олена, проректор з 
науково-педагогічної роботи -  підтримали внесену пропозицію.
2. Плаксієнко Валерій, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та 
економічного контролю -  не підтримав пропозицію реорганізації кафедр 
університету шляхом злиття кафедри бухгалтерського обліку та економічного 
контролю і кафедри економічної теорії та економічних досліджень.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету реорганізувати кафедри університету шляхом злиття 
кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю і кафедри 
економічної теорії та економічних досліджень; із 01 вересня 2022 року 
утворити кафедру обліку і оподаткування факультету обліку та фінансів.

Голосували: «за» - 58, «проти» - 1, «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: про реорганізацію кафедр шляхом злиття кафедри технологій 
дрібного тваринництва і кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських 
тварин факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва та утворення кафедри біології продуктивності тварин імені 
академіка О.В. Квасницького
Галич Олександр, перший проректор, заступник голова постійної комісії 
вченої ради університету -  з правових питань та фінансово-господарської 
діяльності проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року 
(протокол № 1) розглянула рішення вченої ради факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва (протокол засідання від 17 
червня 2022 року № 10) щодо реорганізації кафедр шляхом злиття кафедри 
технологій дрібного тваринництва і кафедри годівлі та зоогігієни 
сільськогосподарських тварин та утворення кафедри біології продуктивності 
тварин імені академіка О.В. Квасницького.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету реорганізувати кафедри університету 
шляхом злиття кафедри технологій дрібного тваринництва і кафедри годівлі



та зоогігієни сільськогосподарських тварин; із 01 вересня 2022 року утворити 
кафедру біології продуктивності тварин імені академіка О.В. Квасницького 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету реорганізувати кафедри університету шляхом злиття 
кафедри технологій дрібного тваринництва і кафедри годівлі та зоогігієни 
сільськогосподарських тварин; із 01 вересня 2022 року утворити кафедру 
біології продуктивності тварин імені академіка О.В. Квасницького факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: про реорганізацію кафедр шляхом злиття кафедри безпеки 
життєдіяльності та кафедри галузевого машинобудування інженерно- 
технологічного факультету та утворення кафедри механічної та електричної 
інженерії.
Галич Олександр, перший проректор, заступник голова постійної комісії 
вченої ради університету -  з правових питань та фінансово-господарської 
діяльності проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року 
(протокол № 1) розглянула рішення вченої ради інженерно-технологічного 
факультету (протокол засідання від 21 червня 2022 року № 12) щодо 
реорганізації кафедр шляхом злиття кафедри безпеки життєдіяльності та 
кафедри галузевого машинобудування інженерно-технологічного факультету 
та утворення кафедри механічної та електричної інженерії.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету реорганізувати кафедри університету 
шляхом злиття кафедри безпеки життєдіяльності та кафедри галузевого 
машинобудування; із 01 вересня 2022 року утворити кафедру механічної та 
електричної інженерії інженерно-технологічного факультету.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету реорганізувати кафедри університету шляхом злиття 
кафедри безпеки життєдіяльності та кафедри галузевого машинобудування; із 
01 вересня 2022 року утворити кафедру механічної та електричної інженерії 
інженерно-технологічного факультету.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

СЛУХАЛИ: про реорганізацію кафедр шляхом злиття кафедри
загальнотехнічних дисциплін і кафедри технологій та обладнання переробних 
і харчових виробництв інженерно-технологічного факультету та утворення 
кафедри будівництва та професійної освіти.
Галич Олександр, перший проректор, заступник голова постійної комісії 
вченої ради університету -  з правових питань та фінансово-господарської



діяльності проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року 
(протокол № 1) розглянула рішення вченої ради інженерно-технологічного 
факультету (протокол засідання від 21 червня 2022 року № 12) щодо 
реорганізації кафедр шляхом злиття кафедри загальнотехнічних дисциплін і 
кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
інженерно-технологічного факультету та утворення кафедри будівництва та 
професійної освіти.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету реорганізувати кафедри університету 
шляхом злиття кафедри загальнотехнічних дисциплін і кафедри технологій та 
обладнання переробних і харчових виробництв; із 01 вересня 2022 року 
утворити кафедру будівництва та професійної освіти інженерно- 
технологічного факультету.

ВИСТУПИЛИ: Аранчій Валентина, в.о. ректора університету; Горик Олексій, 
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін -  підтримали внесену 
пропозицію.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету реорганізувати кафедри університету шляхом злиття 
кафедри загальнотехнічних дисциплін і кафедри технологій та обладнання 
переробних і харчових виробництв; із 01 вересня 2022 року утворити кафедру 
будівництва та професійної освіти інженерно-технологічного факультету.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

8.2. СЛУХАЛИ: про утворення структурного підрозділу Полтавського 
державного аграрного університету -  відділу маркетингу.
Галич Олександр, перший проректор, голова постійної комісії вченої ради 
університету -  з правових питань та фінансово-господарської діяльності 
проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року (протокол № 1) 
розглянула клопотання проректора з науково-педагогічної роботи і 
перспективного розвитку, професора Шаравари Тамари погоджене в.о. 
ректора, професором Аранчій Валентиною щодо утворення структурного 
підрозділу університету -  відділу маркетингу з підпорядкуванням проректору 
з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету із 01 вересня 2022 року утворити 
структурний підрозділ університету -  відділу маркетингу з підпорядкуванням 
проректору з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету із 01 вересня 2022 року утворити структурний 
підрозділ університету -  відділу маркетингу з підпорядкуванням проректору з 
науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку.



Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

8.3. СЛУХАЛИ: про утворення структурного підрозділу Полтавського 
державного аграрного університету -  спортивно-оздоровчого табору 
«Петрівка».
Галич Олександр, перший проректор, голова постійної комісії вченої ради 
університету -  з правових питань та фінансово-господарської діяльності 
проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року (протокол № 1) 
розглянула клопотання проректора з АГЧ Чуги Василя погоджене в.о. ректора, 
професором Аранчій Валентиною щодо утворення структурного підрозділу 
університету -  спортивно-оздоровчого табору «Петрівка» з підпорядкуванням 
проректору з АГЧ.
Вноситься пропозиція -  відповідно до п. 1.20 Статуту Полтавського 
державного аграрного університету із 01 вересня 2022 року утворити 
структурний підрозділ університету -  спортивно-оздоровчий табір «Петрівка» 
з підпорядкуванням проректору з АГЧ.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п.1.20 Статуту Полтавського державного 
аграрного університету із 01 вересня 2022 року утворити структурний 
підрозділ університету -  спортивно-оздоровчий табір «Петрівка» з 
підпорядкуванням проректору з АГЧ.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

8.4. СЛУХАЛИ: про перейменування структурного підрозділу Полтавського 
державного аграрного університету -  кафедри технологій та засобів 
механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету. 
Галич Олександр, перший проректор, голова постійної комісії вченої ради 
університету -  з правових питань та фінансово-господарської діяльності 
проінформував, що Комісія на засіданні 22 червня 2022 року (протокол № 1) 
розглянула рішення вченої ради інженерно-технологічного факультету 
(протокол засідання від 21 червня 2022 року № 12) щодо перейменування 
структурного підрозділу Полтавського державного аграрного університету -  
кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва інженерно- 
технологічного факультету на кафедру агроінженерії та автомобільного 
транспорту.
Вноситься пропозиція -  із 01 вересня 2022 року перейменувати кафедру 
технологій та засобів механізації аграрного виробництва інженерно- 
технологічного факультету на кафедру агроінженерії та автомобільного 
транспорту.

ВИРІШИЛИ: із 01 вересня 2022 року перейменувати кафедру технологій та 
засобів механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного



факультету на кафедру агроінженерії та автомобільного транспорту 
інженерно-технологічного факультету.

Голосували: «за» - 59, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Голова вченої ради універс

З оригіналом згідно. 
Учений секретар

Валентина АРАНЧІЙ

Тетяна БУЛАХ


