
ВИТЯГ 

з протоколу №1 засідання Вченої ради 

Луганського національного аграрного університету 

від 30 серпня 2017 року                                                                             м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 49 осіб. 

Кількість присутніх 44 особи. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. ректора, д-р. техн. наук, проф. Брагінця М. В. 

про план роботи Вченої ради Луганського національного аграрного 

університету на 2017-2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований План роботи Вченої ради на 2017-

2018 н. р. із врахуванням внесених змін. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про завдання колективу Університету 

(структурних підрозділів) на 2017-2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити завдання колективу Університету (структурних підрозділів) на 

2017-2018 н.р. 

2. Проректору з навчально-наукової роботи, проректору з адміністративно-

господарської роботи, головному бухгалтеру розробити систему заохочення 

працівників Університету. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про стан підготовки Університету до 

початку нового навчального року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати стан готовності Університету до навчального року задовільним. 

2. Підсилити контроль із боку деканів за виконанням завідувачами кафедр 

розпоряджень в. о. ректора. 

3. Помічнику ректора з питань виховної роботи Могутовій В. Ф. виявити 

кураторів, що недостатньо якісно працюють зі своїми групами та провести 

роботу з усунення недоліків. 

4. Відтермінувати створення Старобільського регіонального навчально-

наукового інституту. 



5. Директору Старобільського технікуму Жмуренко Н. В. та деканам 

факультетів вести роботу з пошуку кадрів для формування кадрового складу 

Старобільського регіонального навчально-наукового інституту. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача аспірантури Сіверської Н. М. про звіти 

аспірантів другого року навчання та результати їхньої річної атестації, які були 

попередньо розглянуті й заслухані на кафедрах, до яких прикріплені аспіранти. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіти аспірантів про виконання індивідуального 

плану роботи. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про подання претендента на здобуття 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених – аспіранта 

Родіонову Катерину Олександрівну. 

УХВАЛИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання Родіонової 

Катерини Олександрівни для участі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

України для молодих учених. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради, 

д-р. техн. наук, проф.                 М. В. Брагінець 

 

 

Учений секретар Вченої ради                 О. М. Ночовна 

 


