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ВИТЯГ  

з протоколу № 6 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 25 січня 2018 року                                                                            м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 50 осіб  

Кількість присутніх 36 особи 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана агрономічного факультету, канд. с.-

г. наук Чугаєва С. В.; декана біолого-технологічного факультету, 

канд. екон. наук, доц. Германенка О. М.; декана будівельного факультету, 

канд. техн. наук, доц. Радова С. Г.; декана факультету ветеринарної медицини, 

канд. вет. наук, доц. Бабенка О. П.; в. о. декана економічного факультету, 

канд. екон. наук Васюренко Л. В.; т. в. о. декана факультету механізації 

сільського господарства, Чаплигіна Є. М.; в. о. декана факультету харчових 

технологій Березенко К. С. про стан підготовки системи дистанційного 

навчання на факультетах. 

УХВАЛИЛИ: продовжувати роботу з впровадження елементів дистанційної 

освіти, зокрема:  

1. Розробляти навчально-методичні комплекси дисциплін і розміщувати їх на 

інформаційній платформі Moodle. 

2. Налагоджувати роботу викладачів і студентів у он-лайн режимі. 

3. Доопрацювати Положення про дистанційну освіту в Університеті. 

Відповідальний – Овчаренко О. А., проректор з навчально-наукової  роботи. 

4. Доручити Куксі І. М., зав. кафедри фінансів і економічної кібернетики, 

координацію дій із впровадження елементів дистанційної освіти в 

Університеті. 

Рішення ухвалено більшістю голосів. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

канд. екон. наук, доц. Поповиченко Г. С. про роботу приймальної комісії ЛНАУ 

за 2014-2017 роки. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома Звіт про результати роботи приймальної комісії 

Луганського національного аграрного університету за 2014-2017 рік. 

2. Набір абітурієнтів на 2018-2019 н. р. проводити тільки в літній період. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. про стан розвитку підготовки фахівців за спеціальностями: 

«Ветеринарна медицина», «Геодезія та землеустрій», «Облік і оподаткування», 

«Харчові технології», «Агрономія», «Лісове господарство», «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва». 

УХВАЛИЛИ: доопрацювати ліцензійні справи зі спеціальностей: 

«Ветеринарна медицина», «Геодезія та землеустрій», «Облік і оподаткування», 

«Харчові технології», «Агрономія», «Лісове господарство», «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» і повторно подати у планові 

терміни. 

Відповідальними за якість і дотримання термінів підготовки ліцензійних справ 

призначити Овчаренка О. А., Малюгова В. А. і деканів факультетів. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, завідувача кафедри фізіології та 

мікробіології, канд. вет. наук, доц. Пархоменко Л. І. про виконання І-го етапу 

науково-дослідної роботи: «Розробити ефективну схему профілактики 

асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів 

тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного випромінювання». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Звіт про виконання І-го етапу науково-дослідної роботи: 

«Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з 

використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового 

синтезу та лазерного випромінювання» (номер державної реєстрації  

0117U004840). 

2. Авторському колективу продовжити НДР у 2018 році над ІІ-м етапом: 

«Визначити антимікробну дію лазерного випромінювання та сполук 

тріазолінового ряду у період інкубації яєць. Розроблення сучасних 

молекулярно-генетичних та серологічних методів досліджень щодо 

індикації збудників змішаних інфекцій птиці вірусної та бактеріальної 

етіології». 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора, канд. екон. наук, доц. 

Сафронської І. М. про зміни та доповнення до Антикорупційної програми 

ЛНАУ (результати роботи комісії, створеної рішенням Вченої ради ЛНАУ від 

27.12.2017 р. № 5). 

УХВАЛИЛИ: антикорупційну програму в цілому та виконати наступні дії 

щодо антикорупційної діяльності в Університеті: 
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1. Оприлюднити Антикорупційну програму на офіційному сайті ЛНАУ. 

Відповідальний – Талапов Т. К., адміністратор сайту ЛНАУ. 

Термін виконання– до 15 лютого 2018 року. 

2. Внести доповнення до контракту всіх працівників Університету про 

обов’язковість дотримання антикорупційної програми.  

Відповідальний – начальник відділу кадрів, Сергєєва І. М. 

Термін виконання – до 01 травня 2018 року. 

3. Включити до правил внутрішнього розпорядку Університету питання щодо 

дотримання Антикорупційної програми.  

Відповідальний – начальник відділу кадрів, Сергєєва І. М. 

Термін виконання – до 05 березня 2018 року. 

4. Розробити план заходів про запобігання та протидію корупції в 

Університеті.  

Відповідальний – помічник ректора, канд. екон. наук, доц. Сафронська І. М. 

Термін виконання– до 10 квітня 2018 року.  

5. Розробити Кодекс етики та службової поведінки працівників Університету.  

Відповідальний – проректор з АГР, Малюгов В. А. 

Термін виконання– до 01 січня 2019 року. 

6. Розробити Положення про конфлікт інтересів в Університеті.  

Відповідальний – проректор з АГР, Малюгов В. А. 

Термін виконання– до 01 січня 2019 року. 

7. У договори, що пов’язані з господарською діяльністю Університету, 

включити стандартне антикорупційне повідомлення-застереження про 

порушення антикорупційного законодавства.  

Відповідальний – проректор з АГР, Малюгов В. А. 

Термін виконання – до 01 січня 2019 року. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію головного бухгалтера Ізотової Н. О. про вартість 

одного року навчання за денною й заочною формою за напрямками підготовки 

в ЛНАУ (2018-2019 н. р.) 

УХВАЛИЛИ: вартість одного року навчання за денною й заочною формою за 

напрямками підготовки в ЛНАУ на 2018-2019 н. р. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

Голова Вченої ради, 

д.т.н., проф.         М. В. Брагінець 

 

В.о. вченого секретаря, 

к.т.н., доц..         Т. Г. Фесенко 


