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ВИТЯГ  

з протоколу № 5(14)засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 25 червня 2018 року                                                                             м. Харків 

 

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 60 осіб. 

Кількість присутніх 54 особи. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. директора відокремленого підрозділу 

«Костянтинівський технікум ЛНАУ» Воронцової О. М., директора 

відокремленого підрозділу «Старобільський технікум ЛНАУ» Жмуренко Н. В., 

директора відокремленого підрозділу «Слов’янський технікум ЛНАУ» 

Плахової Т. М., директора відокремленого підрозділу «Донецький технікум 

ЛНАУ» Рибака А. М., директора відокремленого підрозділу «Луганський 

державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів АПК» Черв’яка О. В. про результати діяльності 

відокремлених підрозділів ЛНАУ в 2017-2018 н. р. та окреслення головних 

напрямків діяльності в наступному навчальному році. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до відома інформацію про діяльність відокремлених підрозділів 

ЛНАУ в 2017-2018 н. р.  

2. Результати роботи відокремлених підрозділів ЛНАУ в 2017-2018 н. р. 

визнати на задовільному рівні. 

3. Розробити плани роботи відокремлених підрозділів на 2018-2019 н. р. 

Відповідальні – директори відокремлених підрозділів. 

Термін виконання – до 01.09.2018 р. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчально-

наукової роботи Овчаренко О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

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

канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.  А. про нову редакцію положень 

відокремлених підрозділів ЛНАУ. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Положення відокремлених підрозділів ЛНАУ (у новій редакції). 

2. Положення розмістити на офіційних сайтах відокремлених підрозділів 

ЛНАУ. 

Відповідальні – директори відокремлених підрозділів. 

Термін виконання – до 15.07.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно.  
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3. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана агрономічного факультету, канд. с.-

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

канд. екон. наук, доц. Германенка О. М.; 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 загальні результати роботи 

факультетів у 2017-2018 н. р. та окреслення головних напрямків діяльності в 

наступному навчальному році. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Узяти до відома інформацію про загальні результати роботи факультетів у 

2017-2018 н. р. 

2. Результати роботи факультетів у 2017-2018 н. р. визнати на задовільному 

рівні. 

3. Деканам факультетів розробити Програми розвитку на 2018 –2023 рр. та 

розмістити їх на веб-сторінках факультетів офіційного сайту Університету. 

Відповідальні – декани факультетів. 

Термін виконання – до 01.09.2018 р. 

4. 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 результати роботи державних 

екзаменаційних комісій (червень 2018 р.). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до уваги інформацію про роботу державних екзаменаційних комісій 

(червень 2018 р.). 

2. Виявлені зауваження та недоліки до роботи державних екзаменаційних 

комісій врахувати в наступному 2018-2019 н. р. 

3. Розробити план усунення зауважень і недоліків роботи державних 

екзаменаційних комісій. 

Відповідальні – декани факультетів. 

Термін виконання – до 01.09.2018 р. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

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

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

етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, подальше 

виконання яких розпочнеться в 2019 році за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати переможцями першого етапу щорічного конкурсного відбору 

наукові проекти: 

 «Наукові основи розроблення енергоефективного обладнання 

приготування комбінованих сипких сумішей високої однорідності для 

молочного тваринництва», науковий керівник – Брагінець М. В., д-р. 

техн. наук, проф.; 

 «Українські духовно-культурні традиції та їх значення у протидії агресій 

проти України та в інтеграції тимчасово окупованих територій», 

науковий керівник – Борисова О. В., д-р. іст. наук, проф. 

2. Проекти-переможці надіслати до Департаменту науково-технічного 

розвитку Міністерства освіти і науки України. 

Відповідальні – наукові керівники проектів. 

Термін виконання – до 06.07.2018 р. 

3. Проекти, що не були визнані переможцями, доопрацювати та повторно 

подати на конкурс, виконання яких розпочнеться в 2020 році. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

канд. екон. наук, доц. Орлової-Курилової О. В. про зміни у Правилах прийому 

до Університету на 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Правила прийому до ЛНАУ на 2018 рік зі змінами. 

2. Правила прийому до ЛНАУ на 2018 рік зі змінами розмістити на 

офіційному сайті Університету. 

Відповідальний – відповідальний секретар приймальної комісії Орлова-

Курилова О. В. 

Термін виконання – до 03.07.2018 р. 

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 директора відокремленого підрозділу 

«Старобільський технікум ЛНАУ» Жмуренко Н. В. про освітньо-професійні 

програми підготовки молодших спеціалістів на базі ВП «Старобільського 

технікум ЛНАУ».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки молодших 

спеціалістів на базі відокремленого підрозділу «Старобільський технікум 

ЛНАУ». 

2. Освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів 

розмістити на офіційному сайті відокремленого підрозділу. 

Відповідальний – директор Жмуренко Н. В. 

Термін виконання – до 15.07.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію директора відокремленого підрозділу 

«Старобільський технікум ЛНАУ» Жмуренко Н. В. про зміни у правилах 

прийому у відокремлених підрозділах ЛНАУ на 2018-2019 н. р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Правила прийому до відокремлених підрозділів ЛНАУ на 2018 

рік зі змінами. 

2. Правила прийому до відокремлених підрозділів ЛНАУ на 2018 рік зі 

змінами розмістити на офіційному сайті технікумів та Університету. 

Відповідальні – директора технікумів, відповідальний секретар приймальної 

комісії Орлова-Курилова О. В. 

Термін виконання – до 12.07.2018 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О. А. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради, 

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

 

Вчений секретар, 

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

 


