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ВИТЯГ  

з протоколу № 4(13) засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 29 травня 2018 року                                                                             м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 60 осіб. 

Кількість присутніх 53 особи. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про обрання науково-педагогічних 

працівників на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри біології тварин ВАСИЛЕЦЬ ВАЛЕНТИНУ 

ГРИГОРІВНУ. 

2. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри біології тварин БЕРЕСТОВУ ЛЮДМИЛУ 

ЄВГЕНІВНУ. 

3. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин 

СОЛОШЕНКА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА. 

4. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри лісівництва, плодоовочівництва та біології рослин 

ОСИПОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГІЇВНУ. 

5. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри загальноосвітніх дисциплін ТУПЧЕНКО 

ВАЛЕРІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ. 

6. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри землевпорядкування і кадастру УГНЕНКО 

ЄВГЕНІЮ БОРИСІВНУ. 

7. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри фізіології та мікробіології ПАРХОМЕНКО 

ЛЮДМИЛУ ІВАНІВНУ. 

8. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри економіки підприємства, маркетингу та 

економічної теорії КУЧИНА СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА. 

9. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри менеджменту статистики та економічного 

аналізу КОЧЕТКОВА ОЛЕКСІЯ ВАСИЛЬОВИЧА. 
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10. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду професора кафедри менеджменту, статистики та економічного 

аналізу ФІРСОВА ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА. 

11. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу 

САФРОНСЬКУ ІРИНУ МИХАЙЛІВНУ. 

12. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри фінансів і економічної кібернетики КУКСУ 

ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА. 

13. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри фінансів і економічної кібернетики СПІВАК 

СОФІЮ ІВАНІВНУ. 

14. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри обліку і аудиту МАТИЧАКА ПЕТРА 

ПЕТРОВИЧА. 

15. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри обліку і аудиту ПОПОВИЧЕНКО ГАННУ 

СЕРГІЇВНУ. 

16. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри ремонту машин, експлуатації машинно-

тракторного парку та охорони праці ТРИДУБА АНАТОЛІЯ 

ГРИГОРОВИЧА. 

17. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри ремонту машин, експлуатації машинно-

тракторного парку та охорони праці ФЕСЕНКА ГРИГОРІЯ 

ВАСИЛЬОВИЧА. 

18. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри механізації виробничих процесів у АПК 

ЧАПЛИГІНА ЄВГЕНА МИКОЛАЙОВИЧА. 

19. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри механізації виробничих процесів у АПК ДЗЮБУ 

АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА. 

20. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри енергетичних засобів ВАРВАРОВА ЛЕОНІДА 

МИКОЛАЙОВИЧА. 

21. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри технології харчових виробництв МОГУТОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРІВНУ. 

22. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

КИРПИЧОВУ ІРИНУ ВАЛЕНТИНІВНУ. 
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23. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду професора кафедри екології та безпеки життєдіяльності ЧЕЧЕНЄВУ 

ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ. 

24. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду завідувача кафедри історико-філософських дисциплін БОРИСОВУ 

ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ. 

25. На підставі результатів голосування ухвалили рішення про обрання на 

посаду доцента кафедри історико-філософських дисциплін МИХАЙЛЮК 

ОЛЕНУ ІГОРІВНУ. 

26. Конкурс на вакантні посади: завідувача кафедри розведення та генетики 

тварин; завідувача кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва; завідувача кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 

землеробства; доцента кафедри інфектології, якості та безпеки продукції 

АПК; завідувача кафедри економіки підприємства, маркетингу та 

економічної теорії; професора кафедри обліку і аудиту; завідувача кафедри 

механізації виробничих процесів у АПК – визнати таким, що не відбувся. 

27. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

канд. екон. наук, доц. Орлової-Курилової О. В. про результати проведення 

вступної кампанії 2018 року в Університеті. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги інформацію про результати проведення вступної кампанії 

2018 року в Університеті протягом січня-травня поточного року. 

2. Активізувати профорієнтаційну роботу з пошуку потенційних вступників до 

університету, зокрема із числа випускників відокремлених підрозділів 

Університету. 

Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр, відповідальний 

секретар приймальної комісії Орлова-Курилова О. В. 

Термін виконання – до 12.07.2018 р. 

3. Затвердити форму Аркушу відповіді на вступному випробуванні та 

розмістити її на офіційному сайті Університету. 

Відповідальний – завідувач канцелярії Дрогін Є. О. 

Термін виконання – до 26.06.2018 р. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про результати участі студентів 

Університету у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади студентів та у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Оголосити подяку викладачам, які здійснювали наукове керівництво 

науковими роботами студентів-переможців І-го і ІІ-го турів 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 

 Фесенко Т. Г., канд. техн. наук, доц., професору кафедри будівництва та 

архітектури (керівництво 4 науковими роботами-переможцями І-го туру, 

з яких 2 роботи–переможці ІІ-го туру); 

 Волоху В. О., канд. техн. наук, зав. кафедри механізації виробничих 

процесів у АПК (керівництво 1 науковою роботою-переможницею І-го і 

ІІ-го турів); 

 Варварову Л. М., канд. техн. наук, доц., зав. кафедри енергетичних 

засобів (керівництво 1 науковою роботою-переможницею І-го туру); 

 Тимченко О. М., канд. техн. наук, доценту кафедри будівництва та 

архітектури (керівництво 1 науковою роботою-переможницею І-го туру); 

 Тридубу А. Г., канд. техн. наук, доц., зав. кафедри РМ, ЕМТП та ОП 

(керівництво 1 науковою роботою-переможницею І-го туру); 

 Фесенку Г. В., канд. техн. наук, доц., доценту каф. РМ, ЕМТП та ОП 

(керівництво 1 науковою роботою-переможницею І-го туру). 

Відповідальний – начальник відділу кадрів Сергєєва І. М. 

Термін виконання – до 27.06.2018 р. 

2. В індивідуальні плани доцентів, професорів, завідувачів кафедр на 

2018/2019 н. р. обов’язково внести – «Керівництво студентськими 

науковими роботами на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук». 

Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 25.09.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про навчальне навантаження по 

факультетам, кафедрам, викладачам на 2018-2019 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити попереднє навчальне навантаження по Університету на 2018-

2019 навчальний рік. 
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2. Розподілити навчальне навантаження по викладачам з урахуванням 

пропозицій об’єднання дисциплін різних навчальних планів. 

Відповідальні – завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 15.06.2018 р. 

3. Об’єднати навчальні дисципліни в потоки в навчальному навантаженні 

Університету. 

Відповідальний – завідувач навчального відділу Капустін О. О. 

Термін виконання – до 20.07.2018 р. 

4. Відкорегувати контингент студентів у навчальному навантаженні 

Університету з урахуванням нового набору та переведення студентів на 

наступний рік навчання. 

Відповідальний – завідувач навчального відділу Капустін О. О. 

Термін виконання – до 05.10.2018 р. 

5. У «Положенні про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ЛНАУ» додати пункт 2.19, у якому визначається норма годин 

для «Консультації студентів 1-го та 2-го курсів заочної форми навчання» – 

5% від загального обсягу дисципліни. Положення зі змінами розмістити на 

офіційному сайті Університету. 

Відповідальний – завідувач канцелярії Дрогін Є. О. 

Термін виконання – до 15.06.2018 р. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про форми документів із підготовки 

фахівців у Луганському національному аграрному університеті 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити форми документів із підготовки фахівців у Луганському 

національному аграрному університеті (відповідно до переліку) та ввести їх 

у дію з 01.08.2018 р. 

2. Форми документів із підготовки фахівців у ЛНАУ розмістити на 

офіційному сайті. 

Відповідальний – завідувач канцелярії Дрогін Є. О. 

Термін виконання – до 26.06.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про організацію навчального процесу на 

базі відокремлених підрозділів ЛНАУ в 2018-2019 н. р. 
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УХВАЛИЛИ:  

1. У 2018-2019 н. р. на базі ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» продовжити 

освітній процес підготовки бакалаврів зі скороченим терміном навчання за 

спеціальностями: 073 Менеджмент; 181 Харчові технології; 201 Агрономія; 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 208 

Агроінженерія; 211 Ветеринарна медицина та започаткувати  підготовку 

магістрів зі спеціальностей: 208 Агроінженерія; 201 Агрономія. 

1.1. Розробити розклад занять студентів та графік відряджень викладачів. 

Відповідальні – декани факультетів.  

Термін виконання – 20.07.2018 р. 

1.2. Організувати профорієнтаційну роботу та вступну кампанію на 2018-

2019 н. р. 

Відповідальні – декани факультетів; директор ВП «Старобільський 

технікум ЛНАУ» Жмуренко Н. В.; відповідальний секретар 

приймальної комісії Орлова-Курилова О. В. 

Термін виконання профорієнтаційної роботи – до 12.07.2018 р.; 

прийому документів від абітурієнтів – з 12.07.2018 по 24.07.2018 р.   

1.3. Профорієнтаційні матеріали про спеціальності розмістити на 

офіційному сайті Університету (електронних сторінках кафедр і 

факультетів) та офіційному сайті ВП «Старобільський технікум 

ЛНАУ». 

Відповідальні – директор ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» 

Жмуренко Н. В.; відповідальний секретар приймальної комісії Орлова-

Курилова О. В.; декани факультетів; завідувачі кафедр. 

2. Відкрити консультаційний центр у 2018-2019 н. р. на базі 

ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ» для студентів освітнього рівня 

бакалавр зі скороченим терміном навчання за спеціальностями: 192 

Будівництво та цивільна інженерія; 193 Геодезія та землеустрій. 

2.1. Розробити графіки консультацій студентів та відряджень викладачів. 

Відповідальний – декан будівельного факультету Радов С. Г.  

Термін виконання – 20.07.2018 р. 

2.2. Організувати профорієнтаційну роботу та вступну кампанію на 2018-

2019 н. р. 

Відповідальні – декан будівельного факультету Радов С. Г.; директор 

ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ» Воронцова О. М.; 

відповідальний секретар приймальної комісії Орлова-Курилова О. В. 

Термін виконання профорієнтаційної роботи – до 12.07.2018 р.; 

прийом документів від абітурієнтів – з 12.07.2018 по 24.07.2018 р. 

2.3. Профорієнтаційні матеріали про спеціальності розмістити на 

офіційному сайті Університету (електронних сторінках кафедр і 
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факультету) та офіційному сайті ВП «Костянтинівський технікум 

ЛНАУ». 

Відповідальні – директор ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ» 

Воронцова О. М.; відповідальний секретар приймальної комісії 

Орлова-Курилова О. В.; декан будівельного факультету Радов С. Г; 

завідувачі кафедр. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію головного бухгалтера Ізотової Н. О. про визначення 

ліміту стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія за результатами другого семестру 2017-2018 навчального року в 

розмірі 45 % фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням для відповідних факультетів та 

спеціальностей. 

2. Встановити ліміт осіб, які будуть зараховані в 2018 році на перший рік 

навчання та яким до першого семестрового контролю буде призначатися 

академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час 

вступу в університет у розмірі 45 %. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

наук Васюренко Л. В. про перейменування кафедри фінансів і економічної 

кібернетики на кафедру фінансів, оподаткування та інформаційних технологій. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перейменувати кафедру фінансів і економічної кібернетики на кафедру 

фінансів, оподаткування та інформаційних технологій. 

2. Усі зміни, пов’язані з перейменуванням кафедри, відобразити у штатному 

розписі та інших нормативно-правових документах університету. 

Відповідальні  головний бухгалтер Ізотова Н. О., начальник відділу кадрів 

Сергєєва І. М., завідувач канцелярії Дрогін Є. О.  

Термін виконання – до 27.06.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

наук Васюренко Л. В. про монографію: «Розвиток теорії бухгалтерського 

обліку: інституціональний аспект» (автор Жук В. М.). 



8 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до видання монографії «Розвиток теорії бухгалтерського обліку: 

інституціональний аспект» (автор Жук В. М.) 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

 

Вчений секретар, 

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

 

 


