
ВИТЯГ  

з протоколу № 2(11)засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 29 березня 2018 року                                                                            м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 60 осіб 

Кількість присутніх 51 особа 

 

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

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

канд. .с.-г. наук Золотарьової С. А.; 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.; декана факультету механізації сільського 

господарства, канд. техн. наук, доц. Полякова А. М.; в. о. декана факультету 

харчових технологій Березенко К. С.; декана заочного факультету, 

канд. екон. наук, доц. Чернікової Н. М.; декана по роботі з іноземними 

студентами, канд. екон. наук, доц. Орлової-Курилової О. В. про підсумки 

роботи факультетів за перше півріччя 2017-2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до відома інформацію про підсумки роботи факультетів за перше 

півріччя 2017-2018 н. р. 

2. Виявлені недоліки в роботі факультетів врахувати та усунути в другому 

півріччі 2017-2018 н. р. 

3. Деканам надати інформацію про загальні результати роботи в 2017-

2018 н. р. на останньому засіданні Вченої ради (червень 2018 р.) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

г. наук Чугаєва С. В.; т. в. о. декана біолого-технологічного факультету канд. с.-

г. наук Золотарьової С. А.; 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.; декана факультету механізації сільського господарства 

канд. техн. наук, доц. Полякова А. М.; в. о. декана харчових технологій 

Березенко К. С. про результати роботи державних екзаменаційних комісій. 

  



УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до відома інформацію про результати роботи державних 

екзаменаційних комісій (січень – лютий 2018 р.); 

2. Виявлені зауваження та недоліки в роботі державних екзаменаційних 

комісій врахувати та усунути в наступному 2018-2019 навчальному році; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про результати проведення в 

Університеті І етапу Всеукраїнської олімпіади студентів та І-го туру 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Активізувати роботу над підготовкою наукових робіт у 2018-

2019 навчальному році. Відповідальні: проректор з навчально-наукової 

роботи, декани факультетів. 

2. Розглянути можливість матеріального заохочення викладачів, які 

здійснювали підготовку студентів-переможців Всеукраїнської олімпіади та 

викладачів, які здійснювали керівництво науковими роботами студентів-

переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Відповідальні: 

проректор з навчально-наукової роботи, головний бухгалтер. 

3. Розробити відповідні зміни до Положення про преміювання в ЛНАУ. 

Відповідальні: проректор з навчально-наукової роботи, головний бухгалтер. 

Термін – до 30 квітня 2018 р. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

про оптимізацію структурних підрозділів Університету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Створити структурний підрозділ Університету – «Факультет заочного 

навчання та підвищення кваліфікації».  

Термін – до 27 серпня 2018 р.  

2. Ліквідувати структурний підрозділ університету – «Центр заочної та 

дистанційної освіти».  

Термін – з 28 серпня 2018 року. 

3. Створити робочу групу для розробки внутрішньої структури факультету 

заочного навчання та підвищення кваліфікації. 

4. Робочій групі розробити внутрішню структуру факультету заочного 



навчання та підвищення кваліфікації та представити її на Вченій раді. 

Термін виконання – до 30 травня 2018 р. 

5. Ліквідувати структурний підрозділ університету “Юридичний відділ” з 

1.06.2018 року. Відділу кадрів повідомити працівників юридичного відділу 

про звільнення із дотриманням усіх вимог трудового законодавства 

України. Відповідальний – Сергєєва І.М., начальник відділу кадрів. 

6. Усі зміни по структурі Університету внести до нормативно-правових 

документів. Термін – вересень 2018 р. Відповідальні: Овчаренко О.А., 

проректор з навчально-наукової роботи; Малюгов В.А., проректор з 

адміністративно-господарської роботи.  

Рішення ухвалено більшістю голосів. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. про перерозподіл ліцензійного обсягу освітнього рівня 

«магістр» в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» та 20 – «Аграрні 

науки та продовольство». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Виконати перерозподіл ліцензійного обсягу підготовки магістрів: 

 по галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» передати 

25 ліцензійних місць зі спеціальності 073 – «Менеджмент» до спеціальності 

071 – «Облік і оподаткування»; 

 по галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» передати 

30 ліцензійних місць зі спеціальності 204 – «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» до спеціальності 201 – «Агрономія». 

2. Надіслати листа до Міністерства освіти і науки України з проханням 

змінити ліцензію університету з урахуванням цього рішення. 

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

Термін виконання – до 12 квітня 2018 року.  

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. про зміст Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Луганського 

національного аграрного університету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти за основу Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Луганського 

національного аграрного університету. 

2. Доопрацьований варіант Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Луганського 



національного аграрного університету представити на наступному засіданні 

Вченої ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. про присвоєння вченого звання доцента кафедри 

загальноосвітніх дисциплін Тупченко Валерії Володимирівні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі результатів голосування Вчена рада Луганського національного 

аграрного університету ухвалила рішення про присвоєння Тупченко Валерії 

Володимирівні вченого звання доцента кафедри загальноосвітніх дисциплін. 

2. Оформити та відправити атестаційну справу Тупченко В. В. до 

Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН 

України.  

Відповідальна – Фесенко Т. Г., вчений секретар. 

Термін – до 13 квітня 2018 р.  

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

  



8. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. про зміну наукового керівника аспірантки кафедри 

ветеринарної хірургії, терапії та акушерства Васецької А. І. третього року 

денної форми навчання з відривом від виробництва. 

УХВАЛИЛИ: призначити науковим керівником аспірантки третього року 

денної форми навчання з відривом від виробництва кафедри ветеринарної 

хірургії, терапії та акушерства Васецькій А. І. доктора ветеринарних наук, 

професора, завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького – Стефаника 

Василя Юрійовича (на безоплатній основі). 

Рішення ухвалено більшістю голосів 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри менеджменту, статистики та 

економічного аналізу, канд. екон. наук, проф. Кочеткова О. В. про зміну 

наукового керівника Мартинової Л. М., здобувачу кафедри менеджменту, 

статистики та економічного аналізу, та затвердження теми дисертаційної 

роботи у новій редакції. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Призначити науковим керівником дисертаційної роботи Мартинової Л. М. 

д-р. екон. наук, проф., завідувача кафедри менеджменту Таврійського 

державного агротехнічного університету (на безоплатній основі). 

2. Затвердити тему дисертаційної роботи Мартинової Л. М. у новій редакції: 

«Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах 

зернопродуктового комплексу», спеціальність 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри менеджменту, статистики та 

економічного аналізу, канд. екон. наук, проф. Кочеткова О. В. про 

затвердження теми дисертаційної роботи Кочеткова Ю. О., здобувача кафедри 

менеджменту, статистики та економічного аналізу, у новій редакції. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи у новій редакції: 

«Управління оптимізацією землекористування сільськогосподарських 

підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища», 

спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), науковий керівник – Фірсов Є. О., професор кафедри 

менеджменту, статистики та економічного аналізу, д-р. екон. наук, проф. 

Рішення ухвалено одноголосно. 



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

Сафронської І. М. про план заходів Луганського національного аграрного 

університету з питань протидії проявам корупції на 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти за основу План заходів Луганського національного аграрного 

університету з питань протидії проявам корупції на 2018 рік. 

2. Для доопрацювання Плану заходів для протидії проявам корупції створити 

робочу групу. 

3. Робочій групі доопрацювати План заходів Луганського національного 

аграрного університету з питань протидії проявам корупції на 2018 рік і 

представити на наступному засіданні Вченої ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Рішення ухвалено більшістю голосів. 

 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

 

Вчений секретар, 

канд. техн. наук, доц.        Т. Г. Фесенко 

 

 


