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ВИТЯГ  

з протоколу № 3(12) засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 27 квітня 2018 року                                                                             м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 60 осіб 

Кількість присутніх 44 особи 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови науково-методичної комісії, 

канд. екон. наук Васюренко Л. В. про розроблені навчальні плани та графіки на 

2018-2019 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити навчальні плани та графіки на 2018-2019 н. р. 

2. Навчальному відділу сформувати навчальне навантаження по факультетам, 

кафедрам, викладачам.  

Відповідальні – Капустін О. О., Радов С. Г., декани факультетів. 

Термін виконання – до 17 травня 2018 р.  

3. Навчальні плани та графіки на 2018-2019 н.р. розмістити на офіційному 

сайті Університету  

Відповідальний – Дрогін Є. О., зав.канцелярії. 

Термін виконання – до 15 червня 2018 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови науково-методичної комісії, 

канд. екон. наук Васюренко Л. В. про те, що зміст Положення було 

доопрацьовано та обговорено на науково-методичної комісії ЛНАУ. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Луганського 

національного аграрного університету в новій редакції. 

2. Положення розмістити на офіційному сайті Університету. 

Відповідальний – Дрогін Є. О., зав.канцелярії. 

Термін виконання – до 11 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

Рішення ухвалено більшістю голосів. 
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3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови науково-методичної комісії, 

канд. екон. наук Васюренко Л. В. про результати роботи науково-методичної 

комісії університету за 2017-2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Результати роботи науково-методичної комісії Луганського національного 

аграрного університету за 2017-2018 навчальний рік вважати задовільними. 

2. Розробити План роботи науково-методичної комісії Луганського 

національного аграрного університету на 2018-2019 н. р.  

Термін виконання – 17 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову науково-

методичної комісії, проректора з навчально-наукової роботи 

Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: помічника ректора, канд. екон. наук Сафронську І. М. про те, 

що комісією було доопрацьовано зміст заходів ЛНАУ з питань протидії 

проявам корупції на 2018 рік (10 позицій), визначені відповідальні й терміни 

виконання. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити План заходів Луганського національного аграрного 

університету з питань протидії проявам корупції на 2018 рік у новій 

редакції. 

2. План розмістити на офіційному сайті Університеті. 

Відповідальний – Дрогін Є. О., зав.канцелярії. 

Термін виконання – до 11 травня 2018 р. 

3. Контроль за виконанням Плану залишаю за собою. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови студентської ради університету 

Давидової А. В. про результати діяльності органів студентського 

самоврядування ЛНАУ за 2017-2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Результати роботи органів студентського самоврядування Луганського 

національного аграрного університету за 2017-2018 навчальний рік вважати 

задовільною. 

2. Розробити План роботи органів студентського самоврядування Луганського 

національного аграрного університету на 2018-2019 н. р.  

Відповідальна – Давидова А. В., голова студентської ради університету. 

Термін виконання – до 17 травня 2018 р.  

Рішення ухвалено одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії Наголюк О. Є. про підготовку екзаменаційних матеріалів (програми 

вступних іспитів, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання 

відповіді вступника) для вступних іспитів до ЛНАУ. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, тестові 

завдання, критерії оцінювання відповіді вступника для вступних іспитів 

до ЛНАУ. 

2. Екзаменаційні матеріали розмістити на офіційному сайті Університету 

Відповідальна – Наголюк О.Є., заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії.  

Термін виконання – до 11 травня 2018 р.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету ветеринарної медицини, 

канд. вет. наук, доц. Бабенка О. П. про доопрацювання ліцензійної справи щодо 

розширення провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої 

діяльності з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

2. В ЄДЕБО:  

 створити архівну ліцензійну справу; 

 сформувати ліцензійну справу та оформити заяву на її розгляд.  

Відповідальні: Бабенко О. П., декан факультету ветеринарної медицини; 

Капустін О. О., завідувач навчального відділу. 

3. Друкований варіант ліцензійної справи подати на розгляд до Міністерства 

освіти і науки України.  

Відповідальний – Бабенко О. П., декан факультету ветеринарної медицини. 

Термін виконання – до 18 травня 2018 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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8. СЛУХАЛИ: інформацію декана будівельного факультету, канд. техн. наук, 

доц. Радова С. Г. про доопрацювання ліцензійної справи щодо розширення 

провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої 

діяльності з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

2. В ЄДЕБО сформувати ліцензійну справу та оформити заяву на її розгляд. 

Відповідальні: Радов С. Г., декан будівельного факультету; Капустін О. О., 

завідувач навчального відділу. 

3. Друкований варіант ліцензійної справи подати на розгляд до Міністерства 

освіти і науки України.  

Відповідальний – Радов С. Г., декан будівельного факультету. 

Термін виконання – до 18 травня 2018 р.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана економічного факультету, канд. екон. 

наук Васюренко Л. В. про доопрацювання ліцензійної справи щодо розширення 

провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої 

діяльності з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ступеня «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

2. В ЄДЕБО:  

 створити архівну ліцензійну справу; 

 сформувати ліцензійну справу та оформити заяву на її розгляд.  

Відповідальні: Васюренко Л. В., в. о. декана економічного факультету; 

Капустін О. О., завідувач навчального відділу. 

3. Друкований варіант ліцензійної справи подати на розгляд до Міністерства 

освіти і науки України.  

Відповідальна – Васюренко Л. В., в. о. декана економічного факультету. 

Термін виконання – до 18 травня 2018 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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10. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана економічного факультету, канд. екон. 

наук Васюренко Л. В. про необхідність зміни у графіку навчального процесу 

2017-2018 навчального року. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити графік навчального процесу 2017-2018 навчального року у новій 

редакції. 

2. Оновлений графік навчального процесу 2017-2018 н. р. розмістити на 

офіційному сайті університету.  

Відповідальний – Капустін О. О., завідувач навчального відділу. 

Термін виконання – до 11 травня 2018.  

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана факультету харчових технологій 

Березенко К. С. про необхідність змінити голову екзаменаційних комісій з 

атестації здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», напряму 

підготовки 6.040106 «Екологія, охоронанавколишнього середовища та 

раціональне природокористування», спеціальності 101 Екологія. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Ролік Ірину Леонідівну – канд. техн. наук, наукового співробітника 

відділу аналітичних досліджень, екології та радіаційних технологій 

«Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій» 

Національного наукового центру «Харківський фізико технічний 

інститут» Національної академії наук України, вивести з посади голови 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти освітнього 

рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та раціональне природокористування», 

спеціальності 101 Екологія. 

2. Призначити Головою екзаменаційної комісії Брука Володимира 

Вікторовича – кандидата технічних наук зі спеціальності 11.01.11 

«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання 

природних ресурсів», старшого наукового співробітника Науково-

дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем». 

Рішення ухвалено одноголосно. 
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12. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора, канд. екон. наук 

Сафронської І. М. про необхідність затвердити Річний звіт ЛНАУ про 

виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного 

університету (за 2017 рік). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного університету (за 2017 рік). 

2. Річний звіт розмістити на офіційному сайті Університету 

Відповідальний – Талапов Т. К., адміністратор сайту. 

Термін виконання – до 02 травня 2018 р.  

3. Розробити план виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного університету на 2018 рік.  

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

роботи  

Термін виконання – до 18 травня 2018 р.  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри історико-філософських 

дисциплін, д-р. іст. наук, проф. Борисової О. В. про підготовку до видання 

підручника «Історія української державності» (у 2-х томах), автори: 

Борисова О., Климов А. 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до видання підручник «Історія української державності» (у 2-х 

томах), автори: Борисова О., Климов А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію головного бухгалтера Ізотової Н. О. про 

необхідність затвердити тарифи за навчання на контрактній основі в ЛНАУ для 

іноземних громадян на 2018-2019 н. р. (денна і заочна форма навчання, ОР –

бакалавр, магістр, аспірантура). 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити тарифи освітніх послуг ЛНАУ для іноземних громадян на 2018-

2019 навчальний рік. 

2. Тарифи за навчання на контрактній основі в ЛНАУ для іноземних громадян 

на 2018-2019 н.р. розмістити на офіційному сайті університету. 

Відповідальний – Дрогін Є. О., зав.канцелярії. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

 

Вчений секретар, 

к.т.н., доц.        Т. Г. Фесенко 

 

 


