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ВИТЯГ  

з протоколу №8 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 23 лютого 2018 року                                                                            м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 50 осіб. 

Кількість присутніх 45 особи. 

 

Порядок денний: 

1. Звіти про роботу секційних засідань науково-практичної конференції 

ЛНАУ (20-23 лютого 2018 р.) 

Доповідають: керівники секцій 

2. Розгляд і рекомендація до видання матеріалів звітної науково-практичної 

конференції Луганського національного аграрного університету (20-23 

лютого 2018 р.) 

Доповідає: Овчаренко О.А., проректор з навчально-наукової роботи 

3. Підсумки роботи наукової конференції та завдання з науково-

дослідницької роботи ЛНАУ на 2018 рік 

Доповідає: Овчаренко О.А., проректор з навчально-наукової роботи 

4. Поточні питання 

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію керівників секційних засідань науково-практичної 

конференції ЛНАУ (20-23 лютого 2018 р.) про результати роботи: 

Секції 1: «Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення» (керівник 

секції – Чугаєв С. В., в. о. декана агрономічного факультету, канд. с.-г. наук). 

Секції 2: «Інноваційний розвиток галузі тваринництва» (керівник секції – 

Германенко О. М. – декан біолого-технологічного факультету, канд. екон. наук, 

доц.). 

Секції 3: «Сучасні проблеми будівництва та геодезії» (керівник секції – 

Радов С. Г., декан будівельного факультету, канд. техн. наук, доц.). 

Секції 4: «Філософсько-історичне осягнення освітніх процесів» (керівник секції 

– Борисова О. В., зав. кафедри історико-філософських дисциплін, д-р. іст. наук, 

проф.). 

Секції 5: «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (керівник секції – 

Бабенко О. П., декан факультету ветеринарної медицини, канд. вет. наук, доц.). 

Секції 6: «Економічні проблеми модернізації та інвестиційного розвитку 

підприємств» (керівник секції – Васюренко Л. В., в. о. декана економічного 

факультету, канд. екон. наук). 
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Секції 7: «Технічні засоби в агропромисловому комплексі» (керівник секції – 

Поляков А. М., декан факультету механізації сільського господарства, 

канд. техн. наук, доц.). 

Секції 8: «Охорона навколишнього середовища та харчові технології: теорія, 

практика, перспективи» (керівник секції – Березенко К. С., в. о. декана 

факультету харчових технологій). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до уваги звіти про роботу секційних засідань науково-практичної 

конференції ЛНАУ (20-23 лютого 2018 р.). 

2. Активізувати роботу з впровадження результатів науково-дослідної роботи 

у виробництво. 

Відповідальні – декани факультетів. 

3. Контроль за виконанням покласти на проректора з навчально-наукової 

роботи – Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про видання матеріалів звітної науково-

практичної конференції Луганського національного аграрного університету (20-

23 лютого 2018 р.). 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання збірник матеріалів звітної науково-

практичної конференції Луганського національного аграрного університету (20-

23 лютого 2018 р.). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про необхідність активізувати грантову 

діяльність, написання та публікацію статей у виданнях, що включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підготувати заяви (проектні пропозиції) на основний або молодіжний 

конкурс проектів на державне фінансування (одна заявка від факультету).  

Відповідальні – декани факультетів. 

Термін виконання – до 30 квітня 2018 р.  

2. При укладанні контрактів із науково-педагогічними працівниками, у тому 

числі на нові строки, необхідно включити такі зобов’язання:  

 публікація статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами 

Scopus, Web of Sciensc; 

 публікація монографій; 
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 підготовка кандидатської (докторської) дисертації; 

 підготовка студентів на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади та ІІ тур 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт; 

 оформлення охоронних документів на винаходи. 

3. Забезпечити участь студентів у ІІІ науково-практичній конференції 

студентів, магістрантів та аспірантів ЛНАУ: «Наукові звершення молоді на 

початку ІІІ-го тисячоліття» (листопад 2018 року). 

4. Усім науково-педагогічними працівниками університету сформувати 

особисті профілі у Google Scholar.  

Термін виконання – до 30 квітня 2018 р. 

5. Контроль за виконанням 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 

 

 


