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ВИТЯГ 

з протоколу №3 засідання Вченої ради 

Луганського національного аграрного університету 

від 29 листопада 2017 року                                                                       м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 49 осіб. 

Кількість присутніх 41 особа. 

 

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

проінформував про необхідність обрати тимчасового виконувача обов’язків 

вченого секретаря. Надійшла пропозиція обрати т. в. о. вченого секретаря 

Поповиченко Г. С. 

УХВАЛИЛИ: призначити Поповиченко Г.С. т. в. о. вченого секретаря 

засідання Вченої ради. 

Рішення ухвалено більшістю голосів. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

канд. екон. наук, доц. Поповиченко Г. С. про перерозподіл ліцензійного обсягу 

між денною та заочною формами навчання в 2017 році, пропозиції щодо 

перерозподілу ліцензійного обсягу між денною та заочною формами навчання з 

урахуванням літньої вступної кампанії. 

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований перерозподіл ліцензійного обсягу 

між денною та заочною формами навчання в 2017 році. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

канд. екон. наук, доц. Поповиченко Г. С. про правила прийому до ЛНАУ на 

2018 рік. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Правила прийому ЛНАУ на 2018 рік. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію зав. аспірантури Сіверської Н. М. про відрахування, 

атестацію та переведення аспірантів на наступний навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

 Відрахувати Кондратенко О. В. з аспірантури у зв’язку із закінченням 

терміну навчання (25.11.2013 – 24.11.2017 рр.). Рішення ухвалено більшістю 

голосів; 

 аспіранта Коротова Ю. Ю. атестувати та перевести на наступний (третій) 

рік навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 
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 аспіранта Богомолова О. О. атестувати та перевести на наступний (третій) 

рік навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 

 аспірантку Васецьку А. І. атестувати та перевести на наступний (третій) рік 

навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 

 аспіранта Жмуренко М. А. атестувати та перевести на наступний (третій) 

рік навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 

 аспіранта Полякова Б. А. атестувати та перевести на наступний (третій) рік 

навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 

 аспірантку Родіонову К. О. атестувати та перевести на наступний (третій) 

рік навчання. Рішення ухвалено одноголосно; 

 аспірантку Івлеву О. В. атестувати та перевести на наступний (третій) рік 

навчання. Рішення ухвалено одноголосно. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію інженера з техніки безпеки Нагорняка В. В. про 

забезпечення належних умов праці та дотримання вимог охорони праці й 

протипожежної безпеки. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію інженера з техніки безпеки взяти до відома. 

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про введення до 

штатного розпису посади інженера з охорони праці. 

3. Передбачити в бюджеті університету статтю витрат на охорону праці в 

розмірі 0,2 % від фонду оплати праці.  

4. Замінити електронно-променеві монітори у відділі кадрів. 

5. Деканам факультетів забезпечити проходження медогляду студентами 1-2 

курсів денної форми навчання, які його ще не пройшли. 

6. Деканам факультетів контролювати проведення інструктажів із техніки 

безпеки серед студентів перед проходженням виробничої практики. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана економічного факультету, 

канд. екон. наук Васюренко Л. В. про затвердження теми дисертаційної роботи 

Нігматової О. С., здобувача кафедри фінансів та економічної кібернетики, у 

новій редакції. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи Нігматової О. С. у новій 

редакції: «Розвиток ринку органічної сільськогосподарської продукції», 

спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 

науковий керівник – Ульянченко Олександр Вікторович, д-р. екон. наук, проф. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: інформацію декана біолого-технологічного факультету 

Германенка О. М., декана будівельного факультету Радова С. Г., декана 

факультету механізації сільського господарства Полякова А. М., декана 

факультету ветеринарної медицини Бабенка О. П., в. о. декана факультету 

харчових технологій Березенко К. С., в. о. декана економічного факультету 

Васюренко Л. В., в. о. декана агрономічного факультету Чугаєва С. В. про 

дозвіл на читання лекцій (як виняток) асистентам університету. 

УХВАЛИЛИ: У зв’язку з виробничою необхідністю дозволити проведення 

лекційних занять, як виняток, асистентам: 

 Шпоті Наталі Олександрівні (кафедра розведення та генетики тварин); 

 Коротову Юрію Юрійовичу (кафедра загальноосвітніх дисциплін); 

 Перовій Олені Сергіївні (кафедра загальноосвітніх дисциплін); 

 Сорочук Наталії Ігорівні (кафедра загальноосвітніх дисциплін); 

 Гавришу Вадиму Сергійовичу (кафедра землевпорядкування і кадастру);  

 Бакіну Павлу Іллічу (кафедра будівництва та архітектури);  

 Соповій Надії Валеріївні (кафедра будівництва та архітектури); 

 Трет'якову Сергію Сергійовичу (кафедра будівництва та архітектури);  

 Фірсову Павлу Михайловичу (кафедра будівництва та архітектури); 

 Дзюбі Олегу Анатолійовичу (кафедра механізації виробничих процесів в 

АПК); 

 Кіральгазі Івану Івановичу (кафедра енергетичних засобів); 

 Шараю Костянтину Володимировичу (кафедра ремонту машин, 

експлуатації МТП та охорони праці). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

 

Т. в. о. вченого секретаря Вченої ради, 

канд. екон. наук, доц.            Г. С. Поповиченко 


