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ВИТЯГ 

з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

Луганського національного аграрного університету 

від 25 жовтня 2017 року                                                                            м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 49 осіб. 

Кількість присутніх 44 особи. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з АГР Кадигроба С. В. про хід 

підготовки підрозділів університету до роботи в осінньо-зимовий період нового 

навчального року.  

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про хід підготовки підрозділів 

університету до роботи в осінньо-зимовий період нового навчального року. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з АГР Кадигроба С. В. про стан 

забезпеченості університету гуртожитками зі звітом про результати розміщення 

студентів. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про забезпеченість університету 

гуртожитками та звіт про результати розміщення студентів. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про започаткування провадження 

освітньої діяльності з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у ЛНАУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Започаткувати провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників. 

2. Відповідальною за виконання рішення призначити Поповиченко Г. С. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію декана по роботі з іноземними студентами, 

канд. екон. наук, доц. Орлової-Курилової О. В., яка ознайомила з новою 

редакцією «Положення про проведення практик студентів і стажування 

випускників за кордоном». 
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УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про проведення практик студентів і 

стажування випускників за кордоном» у новій редакції. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача аспірантури Сіверської Н. М. про теми  

кандидатських дисертацій та призначення керівників для аспірантів першого 

року навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії першого року навчання: 

1. Гончаренко С. І.: «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

аграрних підприємств». Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. 

Кочетков Олексій Васильович (Рішення ухвалено одноголосно). 

2. Сударкіна Л. Ю.: «Формування економічного механізму ресурсозбереження 

в сільському господарстві». Науковий керівник – д-р. екон. наук, доц. Кукса 

Ігор Миколайович (Рішення ухвалено одноголосно). 

3. Вєкслєр Д. М.: «Управління маркетинговою діяльністю при формуванні 

конкурентних переваг переробних підприємств». Науковий керівник – 

канд. екон. наук, проф. Кочетков Олексій Васильович. (Рішення ухвалено 

одноголосно). 

4. Федічева К. Ю.: «Контролювання, моніторинг і діагностика в управлінській 

діяльності аграрних підприємств». Науковий керівник – канд. екон. наук, 

проф. Кочетков Олексій Васильович (Рішення ухвалено одноголосно). 

5. Афанасова Ю. О.: «Контролювання, моніторинг і діагностика в 

управлінській діяльності аграрних підприємств». Науковий керівник – 

канд. екон. наук, проф. Кочетков Олексій Васильович (Рішення ухвалено 

одноголосно). 

6. Шарай К. В.: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів 

відцентрового робочого органу з підпружиненими лопатками для розсіву 

мінеральних добрив та інших сипучих матеріалів». Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц. Фесенко Григорій Васильович (Рішення ухвалено 

одноголосно). 

7. Червяк О. В.: «Дослідження процесу роздавання кормів в умовах малих 

фермерських господарств ВРХ». Науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. 

Брагінець Микола Володимирович (Рішення ухвалено одноголосно). 

8. Казаков М. В.: «Епізоотологічний моніторинг і розробка профілактичних 

засобів емерджентних хвороб птиці». Науковий керівник – канд. вет. наук, 

доц. Пархоменко Людмила Іванівна (Рішення ухвалено одноголосно). 

9. Аль Саяснех Обада Ахмад: «Підвищення ефективності схем 

вакцинопрофілактики вірусних захворювань с.-г. птиці імунотропними 
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препаратами та лазерним випромінюванням». Науковий керівник – 

канд. вет. наук, доц. Пархоменко Людмила Іванівна (Рішення ухвалено 

одноголосно). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію зав. кафедри землевпорядкування і кадастру, д-р. 

техн. наук, проф. Угненко Є. Б. про ліцензійну справу щодо розширення 

провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити ліцензійну справу щодо розширення провадження 

освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

7.1. СЛУХАЛИ: інформацію зав. кафедри землевпорядкування і кадастру, д-р. 

техн. наук, проф.  Угненко Є. Б. про підготовку до друку навчального посібника 

«Навчальна геодезична практика» (авт. Глущенко В. М., Угненко Є. Б., 

Павленко Н. В., Ужвієва О. М., Тимченко О. М.) 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до публікації  навчальний посібник «Навчальна 

геодезична практика» (авт. Глущенко В. М., Угненко Є. Б., Павленко Н. В., 

Ужвієва О. М., Тимченко О. М.). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про необхідність підвищення рівня 

вивчення англійської мови у бакалаврів для вступу в магістратуру. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про необхідність підвищення рівня вивчення 

англійської мови у бакалаврів для вступу в магістратуру. 

2. При підготовці навчальних планів на 2018-2019 н. р. врахувати необхідність 

збільшення кредитів на вивчення англійської мови. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

про зміни в режимі роботи університету. 
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УХВАЛИЛИ: привести режим роботи ЛНАУ у відповідність до наказу по 

ХНТУСГ імені Петра Василенка про скорочення академічних годин до 30 хв. з 

01.11.2017 р. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

 

Учений секретар Вченої ради                                                              О. М. Ночовна 


