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ВИТЯГ  

з протоколу №7 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 20 лютого 2018 року                                                                            м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 50 осіб. 

Кількість присутніх 33 особи. 

 

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

мікробіології, канд. вет. наук, доц. Пархоменко Л. І. про результати виконання 

науково-дослідної роботи: «Розробити науково-обґрунтовану програму 

профілактики, лікування інфекційних захворювань та підвищення 

продуктивності с.-г. птиці з використанням біологічно активних речовин», 

2013–2017 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної 

держбюджетної теми: «Розробити науково-обґрунтовану програму 

профілактики, лікування інфекційних захворювань та підвищення 

продуктивності с.-г. птиці з використанням біологічно активних речовин», 

2013–2017 рр. 

2. Розробити та зареєструвати в УкрІНТІ нову тему для науково-дослідної 

роботи кафедри.  

Відповідальний – завідувач кафедри фізіології та мікробіології, 

канд. вет. наук, доц., Пархоменко Л. І. 

Термін виконання – до 30 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, в. о. зав. кафедри будівництва та 

архітектури Левадної С. І. про результати виконання науково-дослідної 

держбюджетної теми: «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», 

2016–2017 рр. (державний реєстраційний номер 0116U007771). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної 

держбюджетної теми: «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ», 2016-2017 рр. (державний реєстраційний номер 0116U007771). 
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2. Розробити та зареєструвати в УкрІНТІ нову тему для науково-дослідної 

роботи кафедри.  

Відповідальний – в. о. зав. кафедри будівництва та архітектури, 

Левадна С. І. 

Термін виконання – до 30 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О.А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, в. о. зав. кафедри розведення та 

генетики тварин, канд. с-г. наук Золотарьової С. А. про результати виконання 

науково-дослідної роботи: «Обґрунтування системи селекційних методів 

удосконалення популяцій тварин в сучасних умовах розвитку тваринництва», 

2013–2017 рр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи: 

«Обґрунтування системи селекційних методів удосконалення популяцій 

тварин в сучасних умовах розвитку тваринництва», 2013–2017 рр. 

2. Розробити та зареєструвати в УкрІНТІ нову тему для науково-дослідної 

роботи кафедри.  

Відповідальний – в. о. зав. кафедри розведення та генетики тварин, канд. .с-

г. наук, Золотарьова С. А. 

Термін виконання – 30 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності, канд. біол. наук, доц. Кирпичової І. В. про результати 

виконання ІІ етапу науково-дослідної роботи: «Охорона біорізноманіття та 

забезпечення сталого розвитку природного середовища Східного регіону 

України», 2016-2021 рр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Звіт про виконання ІІ–го етапу «Удосконалення системи захисту 

довкілля» (2017 р.) науково-дослідної роботи: «Охорона біорізноманіття та 

забезпечення сталого розвитку природного середовища Східного регіону 

України», 2016-2021 рр. 

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

«Розробка рекомендацій щодо оптимізації системи моніторингу довкілля та 

моделей управління природним середовищем Східного регіону України». 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, в. о. декана агрономічного 

факультету, канд. с-г. наук Чугаєва С. В. про результати виконання ІІ-го етапу 

науково-дослідної роботи: «Фітосанітарний моніторинг шкідливих організмів 

на сільськогосподарських культурах», 2016–2020 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Вивчення 

закономірностей розвитку шкідливих організмів у залежності від погодних 

умов, що склалися впродовж поточного року» (2017 р.) науково-дослідної 

роботи: «Фітосанітарний моніторинг шкідливих організмів на 

сільськогосподарських культурах», 2016–2020 рр. 

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

«Вивчення видового складу корисної ентомофауни та її вплив на 

шкідників». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри менеджменту, 

статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, проф. Кочеткова О. В. 

про результати виконання ІІ-го етапу науково-дослідної роботи: «Управлінські 

аспекти модернізації аграрного виробництва в умовах інтеграції України до 

Європейського економічного простору», 2016–2018 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Аналіз 

особливостей аграрного виробництва в аграрних та агропромислових 

підприємствах України та ЄС» (2017 р.) науково-дослідної роботи: 

«Управлінські аспекти модернізації аграрного виробництва в умовах 

інтеграції України до Європейського економічного простору», 2016-

2018 рр. 

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

«Моделювання систем взаємодії та інтеграційних структур аграрного 

виробництва України – ЄС». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри ремонту машин, 

експлуатації машинно-тракторного парку та охорони праці, канд. техн. наук, 

доц. Тридуба А. Г. про результати виконання ІІ-го етапу науково-дослідної 

роботи: «Удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві та 

технологій їх технічного обслуговування і ремонту», 2016–2019 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Пошук шляхів 

підвищення ресурсу, якості роботи та продуктивності агрегатів, які 

використовуються у сфері виробництва сільськогосподарської продукції» 

(2017 р.) науково-дослідної роботи: «Удосконалення засобів механізації 

процесів у рослинництві та технологій їх технічного обслуговування і 

ремонту», 2016–2019 рр. 

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

«Обґрунтування оптимального складу та режимів роботи 

сільськогосподарських агрегатів для підвищення їх продуктивності та якості 

роботи. Видача методичних рекомендацій щодо способів підвищення якості 

ремонту машин». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, в. о. ректора, д-р. техн. наук, 

проф. Брагінця М. В. про результати виконання І-го етапу науково-дослідної 

роботи: «Розробка перспективних технологій, технологічних процесів і засобів 

механізації в агропромислових комплексах держави», 2017–2021 рр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Звіт про результати виконання І-го етапу: «Аналіз існуючих 

технологій, технологічних процесів і засобів механізації в 

агропромисловому комплексі» (2017 р.) науково-дослідної роботи: 

«Розробка перспективних технологій, технологічних процесів і засобів 

механізації в агропромислових комплексах держави» (номер державної 

реєстрації № 0117U005023), 2017–2021 рр. 

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

«Розробка теоретичних основ, перспективних технологій, технологічних 

процесів і засобів механізації в агропромисловому комплексі». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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9. СЛУХАЛИ: інформацію керівників НДР: професора кафедри енергетичних 

засобів, д-р. техн. наук, проф. Морозова І. В. та зав. кафедри енергетичних 

засобів, канд. техн. наук, доц. Варварова Л. М. про результати виконання ІІІ-го 

етапу науково-дослідної роботи: «Удосконалення експлуатаційних показників і 

забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і 

сільськогосподарських машин», 2015–2019 рр. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІІ-го етапу: «Розробка методологічних 

передумов і програм досліджень щодо удосконалення експлуатаційних 

показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і 

сільськогосподарських машин» (2017 р.) науково-дослідної роботи: 

«Удосконалення експлуатаційних показників і забезпечення функціональної 

стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин», 2015–2019 

рр. 

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

«Проведення натурних і розрахункових досліджень щодо експлуатаційних 

показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і 

сільськогосподарських машин». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, проректора з навчально-наукової 

роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про результати виконання ІV-го 

етапу науково-дослідної роботи: «Розробка методу оцінки роботи 

ґрунтообробних робочих органів на основі використання сучасних моделей 

ґрунтового середовища», 2014–2018 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІV-го етапу: «Верифікація 

методу оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів в польових умовах» 

(2017 р.) науково-дослідної роботи: «Розробка методу оцінки роботи 

ґрунтообробних робочих органів на основі використання сучасних моделей 

ґрунтового середовища», 2014–2018 рр. 

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

«Узагальнення і впровадження у виробництво метода оцінки роботи 

ґрунтообробних робочих органів». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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11. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, декана будівельного факультету, 

канд. техн. наук, доц. Радова С. Г. про результати виконання ІІ-го етапу 

науково-дослідної роботи: «Розробка та впровадження інформаційної системи 

планування навчальної роботи в університеті», 2016–2018 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Адаптація 

інформаційної системи до бази даних «файл – сервер» або «клієнт – 

сервер»» (2017 р.) науково-дослідної роботи: «Розробка та впровадження 

інформаційної системи планування навчальної роботи в університеті», 

2016–2018 рр. 

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

«Підготовка керівництва користувача інформаційної системи». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри біології тварин, 

канд. с-г. наук, доц. Васильця В. Г. про результати виконання І-го етапу 

науково-дослідної роботи: «Збереження, підтримання та реалізація 

генофондного біорізноманіття великої рогатої худоби України», 2017–2019 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання І-го етапу: «Визначити критерії, 

напрями, елементи національної стратегії, спрямованих на збереження і 

раціональне використання генетичних ресурсів великої рогатої худоби. Дослідити 

процеси травлення та засвоєння поживних речовин у високопродуктивної 

молочної худоби за інтегрального впливу структурності кормів та раціонів» (2017 

р.) науково-дослідної роботи: «Збереження, підтримання та реалізація 

генофондного біорізноманіття великої рогатої худоби України», 2017–2019 рр. 

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

якість кріоконсервованої сперми за результатами диференційного забарвлення й 

зв’язування з гомологічними експлантами клітин яйцепроводу invitro. Оцінити 

взаємозв’язок структурної характеристики вмісту рубця і перетравності поживних 

речовин з кормовими чинниками». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, д-р. с-г. наук, старш. наук. 

співроб. Шаблю В. П. про результати виконання І-го етапу науково-дослідної 
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роботи: «Встановити вплив технологічних рішень на господарсько-корисні 

ознаки та ефективність тваринництва», 2017–2021 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання І-го етапу: «Провести 

порівняльну оцінку технологічних рішень утримання тварин у різні сезони 

року» (2017 р.) науково-дослідної роботи: «Встановити вплив 

технологічних рішень на господарськокорисні ознаки та ефективність 

тваринництва», 2017–2021 рр. 

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

«Встановити вплив технологічних рішень утримання тварин на їх 

продуктивні ознаки». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. зав. кафедри ветеринарної хірургії, терапії та 

акушерства, канд. вет. наук Землянського А. О. про результати виконання ІІ-го 

етапу науково-дослідної роботи: «Розробка ефективних методів регуляції і 

управління репродуктивною функцією свійських тварин», 2016–2020 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Проведення аналізу 

стану статевих органів та молочної залози після дії контрацептивних 

препаратів на організм свійських тварин на базі лікарень ветеринарної 

медицини» (2017 р.) науково-дослідної роботи: «Розробка ефективних 

методів регуляції і управління репродуктивною функцією свійських 

тварин», 2016–2020 рр. 

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

«Проведення профілактичних контрацептивних заходів на свійських 

тваринах та розробка новітніх засобів регуляції репродуктивної функції. 

Проведення аналізу впливу контрацептивних препаратів на статеву систему 

свійських тварин на базі лікарень ветеринарної медицини». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

15. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри інфектології, якості і 

безпеки продукції АПК, д-р. вет. наук, старш. наук. співроб. Наливайко Л. І. 

про результати виконання ІІ-го етапу науково-дослідної роботи: «Розробка 

ефективної схеми діагностики та профілактики при асоційованих інфекціях 
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сільськогосподарських тварин з використанням сучасних дезінфікуючих 

препаратів», 2016–2020 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання першої частини ІІ-го етапу «Розробити 

імпортозаміщуючі серологічні (РНГА, ІФА) методи досліджень при МПВІ. 

Оптимізувати режими профілактичної дезінфекції технологічних поверхонь 

обладнання цеху завдяки сучасним дезінфікуючим препаратам і визначити 

якісний і кількісний склад залишкової санітарно-показової мікрофлори» (2017-

2018 рр.) науково-дослідної роботи: «Розробка ефективної схеми діагностики та 

профілактики при асоційованих інфекціях сільськогосподарських тварин з 

використанням сучасних дезінфікуючих препаратів», 2016–2020 рр. 

2. Авторському колективу продовжити НДР у 2018 році над завершенням ІІ-го етапу: 

«Розробити імпортозаміщуючі серологічні (РНГА, ІФА) методи досліджень при 

МПВІ. Оптимізувати режими профілактичної дезінфекції технологічних 

поверхонь обладнання цеху завдяки сучасним дезінфікуючим препаратам і 

визначити якісний і кількісний склад залишкової санітарно-показової 

мікрофлори». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: інформацію керівника НДР, зав. кафедри технології молока та 

молокопродуктів, канд. с.-г. наук Могутову В. Ф. про результати виконання ІІ-

го етапу науково-дослідної роботи: «Розробка інноваційних технологій 

виробництва харчових продуктів із сировини тваринного походження», 2016–

2020 рр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати виконання ІІ-го етапу: «Проведення фізико-

хімічних досліджень сировини для виробництва харчових продуктів» (2017 р.) 

науково-дослідної роботи: «Розробка інноваційних технологій виробництва 

харчових продуктів із сировини тваринного походження», 2016–2020 рр. 

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

«Проведення мікробіологічних досліджень». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

В.о. вченого секретаря, 

к.т.н., доц..         Т. Г. Фесенко 


