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ВИТЯГ  
з протоколу №1 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 

від 28 серпня 2018 року                                                                     м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 60 осіб. 
Кількість присутніх 53 особи. 
 
1. СЛУХАЛИ: інформацію голови конкурсної комісії, проректора з 
навчально-наукової роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про 
обрання на вакантну посаду завідувача кафедри розведення та генетики 
тварин.  
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів голосування по кандидатурі 
КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ («за» – 1; «проти» – 49; 
«недійсних бюлетенів» – 3) Вченою радою Луганського національного 
аграрного університету прийнято рішення про не обрання 
КОВАЛЕНКО В.М. на посаду завідувача кафедри розведення та генетики 
тварин. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря, канд. техн. наук, доц. 
Фесенко Т.Г. про підсумки роботи Вченої ради Луганського національного 
аграрного університету у 2017–2018 навчальному році.  
УХВАЛИЛИ: 
1. Прийняти до відома результати роботи Вченої ради у 2017–2018 

навчальному році. 
2. У поточному навчальному році підвищити якість підготовки ухвал та 

контроль за виконанням рішень Вченої ради. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покладено на Голову Вченої 

ради університету. 
Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 52; «проти» – немає; 
«утримались» – 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 
канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про завдання колективу ЛНАУ 
(структурним підрозділам) на 2018-2019 н.р. щодо навчальної, наукової, 
виховної, методичної роботи. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити завдання колективу (структурних підрозділів) ЛНАУ на 

2018-2019 н.р.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

навчально-наукової роботи Овчаренка О.А. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 
канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про стан організації початку нового 
навчального року (2018–2019 н.р.). 
УХВАЛИЛИ:  
1. Визнати стан готовності Університету до 2018–2019 навчального року 

задовільним. 
2. Деканам, завідувачам кафедр та учбовій частині забезпечити контроль 

за проведенням занять викладачами, а також відвідуванням занять 
студентами. 

3. Дозволити у 2018-2019 навчальному році проведення лекційних занять 
асистентам: 
- Абрамовій А.С. – асистенту кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 

землеробства; 
- Анісімову С.Л. – асистенту кафедри ветеринарної хірургії, терапії 

та акушерства; 
- Білецькому М.І. – асистенту кафедри ветеринарної хірургії, терапії 

та акушерства; 
- Бриндюк Г.П. – асистенут кафедри менеджменту, статистики та 

економічного аналізу; 
- Бубнікович А.В. – асистенту кафедри лісівництва, 

плодоовочівництва та біології рослин; 
- Гавриш В.С. – асистенту кафедри землевпорядкування і кадастру; 
- Дзюба О.А. – асистенту кафедри механізації виробничих процесів у 

АПК; 
- Івлевій О.В. – асистенту кафедри інфектології, якості та безпеки 

продукції АПК; 
- Кіральгазі І.І. – асистенту кафедри енергетичних засобів; 
- Коротову Ю.Ю. – асистенту кафедри загальноосвітніх дисциплін; 
- Кривошеєвій В.В. – асистенту кафедри обліку і аудиту; 
- Мозговій Т.Ю. – асистенту кафедри технології харчових. 
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- Сергієнку С.С. – асистенту кафедри менеджменту, статистики та 
економічного аналізу; 

- Соповій Н.В. – асистенту кафедри будівництва та архітектури; 
- Сорочук Н.І. – асистенту кафедри загальноосвітніх дисциплін; 
- Сотовій С.М. – асистенту кафедри загальноосвітніх дисциплін; 
- Фірсову П.М. – асистенту кафедри будівництва та архітектури; 
- Шарай К.В. – асистенту кафедри ремонту машин, експлуатації 

машинно-тракторного парку та охорони праці; 
- Шпоті Н.О. – асистенту кафедри розведення та генетики тварин; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, 
канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про форми документів з підготовки 
фахівців у Луганському національному аграрному університеті. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити форму робочої програми дисципліни. 
2. Форму робочої програми дисципліни розмістити на офіційному сайті 

Університету. Відповідальний – завідувач канцелярії Дрогін Є.О. 
Термін виконання – до 05.09.2018 року. 

3. Контроль за виконанням покласти на проректора з навчально-наукової 
роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, канд. 
техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про організацію освітнього процесу для 
підготовки магістрів зі спеціальності 204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва» на базі ВП «Старобільський технікум 
ЛНАУ». 
УХВАЛИЛИ:  
1. У 2018-2019 н.р. на базі ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» 

започаткувати  підготовку магістрів зі спеціальності 204 – Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва. 

2. Розробити розклад занять студентів та графік відряджень викладачів. 
Відповідальний – завідувач навчального  відділу Капустін О.О. Термін 
виконання – 31.08.2018 року.  
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, канд. 
техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про атестацію аспірантів. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Вєкслєра Дмитра Михайловича, аспіранта 1-го року очної денної 

форми навчання (бюджет) кафедри менеджменту, статистики та 
економічного аналізу, за спеціальністю 073 «Менеджмент» атестувати і 
перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – к.е.н., професор 
Кочетков О.В. 

2. Афанасову Юлію Олександрівну, аспіранта 1-го року заочної форми 
навчання (контракт) кафедри менеджменту, статистики та 
економічного аналізу, за спеціальністю 073 «Менеджмент» атестувати і 
перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – к.е.н., професор 
Кочетков О.В. 

3. Гончаренка Станіслава Ігоровича, аспіранта 1-го року заочної форми 
навчання (контракт) кафедри менеджменту, статистики та 
економічного аналізу, за спеціальністю 073 «Менеджмент» атестувати і 
перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – к.е.н., професор 
Кочетков О.В. 

4. Сударкіну Людмилу Юріївну, аспіранта 1-го року заочної форми 
навчання (контракт) кафедри фінансів і економічної кібернетики, за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» атестувати і перевести на 2-й рік 
навчання. Науковий керівник – д.е.н., доцент Кукса Ігор Миколайович. 

5. Федічеву Кристину Юріївну, аспіранта 1-го року заочної форми 
навчання (контракт) кафедри менеджменту, статистики та 
економічного аналізу, за спеціальністю 073 «Менеджмент» атестувати і 
перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – к.е.н., професор 
Кочетков О.В. 

6. Шарай Костянтина Володимировича, аспіранта 1-го року очної денної 
форми навчання (бюджет) кафедри ремонту машин, експлуатації МТП 
та охорони праці, за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 
атестувати і перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – к.т.н., 
доцент Фесенко Г.В. 

7. Черв’яка Олександра Васильовича, аспіранта 1-го року очної вечірньої 
форми навчання (бюджет) кафедри механізації виробничих процесів в 
АПК, за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» атестувати і 
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перевести на 2-й рік навчання. Науковий керівник – д.т.н., професор 
Брагінець М.В. 

8. Казакова Максима Вікторовича, аспіранта 1-го року очної денної 
форми навчання (бюджет) кафедри фізіології та мікробіології, за 
спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» атестувати і перевести на 
2-й рік навчання. Науковий керівник – к.в.н., доцент Пархоменко Л.І. 

9. Аль Саяснех Обада Ахмад, аспіранта 1-го року очної денної форми 
навчання (контракт) кафедри фізіології та мікробіології, за 
спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» атестувати і перевести на 
2-й рік навчання. Науковий керівник – к.в.н., доцент Пархоменко Л.І. 

10. Кіральгазі Івана Івановича, аспіранта 2-го року очної денної форми 
навчання (бюджет) кафедри енергетичних засобів, за спеціальністю 
133 «Галузеве машинобудування» атестувати і перевести на 3-й рік 
навчання. Науковий керівник – д.т.н., професор Морозов І.В. 

11. Логвиненка Михайла Вікторовича, аспіранта 2-го року очної вечірньої 
форми навчання (бюджет) кафедри механізації виробничих процесів в 
АПК, за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» атестувати і 
перевести на 3-й рік навчання. Науковий керівник – д.т.н., професор 
Брагінець М.В. 

12. Ткачука Олександра Сергійовича, аспіранта 2-го року очної денної 
форми навчання (контракт) кафедри ремонту машин, експлуатації МТП 
та охорони праці, за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 
атестувати і перевести на 3-й рік навчання. Науковий керівник – к.т.н., 
доцент Поляков А.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Вченої ради, в.о. ректора, д-р, техн. 
наук, проф. Брагінця М.В. про оптимізацію організаційної структури 
Університету. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Відмінити рішення Вченої ради від 29 березня 2018 р. № 2(11) про 

створення факультету заочного навчання та підвищення кваліфікації. 
2. Затвердити нову організаційну структуру Університету. 

2.1. Ліквідувати факультети:  
- факультет ветеринарної медицини; 
- факультет харчових технологій; 
- біолого-технологічний факультет; 
- факультет механізації сільського господарства; 
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2.2. Створити факультети:  
- факультет ветеринарної медицини та біологічних технологій; 
- механіко-технологічний факультет. 
2.3. Об’єднати кафедру лісівництва, плодоовочівництва та біології 
росли з кафедрою агрономії, ґрунтознавства та землеробства. Новій 
кафедрі присвоїти назву “Кафедра науки про землю та лісівництва”. 
2.4. Об’єднати кафедру ветеринарної хірургії, терапії та акушерства з 
кафедрою фізіології та мікробіології. Новій кафедрі присвоїти назву 
“Кафедра мікробіології, хірургії та акушерства”. 
2.5. Об’єднати кафедру ремонту машин, експлуатації машино-
тракторного парку та охорони праці з кафедрою енергетичних засобів. 
Новій кафедрі присвоїти назву “Кафедра експлуатації енергетичних 
засобів, ремонту машин та охорони праці”. 
2.6. Затвердити структуру агрономічного факультету:  
- кафедра селекції, рослинництва та захисту рослин; 
- кафедра науки про землю та лісівництва; 
- кафедра історико-філософських дисциплін. 
2.7. Затвердити структуру будівельного факультету:  
- кафедра землевпорядкування і кадастру; 
- кафедра будівництва та архітектури; 
- кафедра загальноосвітніх дисциплін; 
- кафедра екології та безпеки життєдіяльності. 
2.8. Затвердити структуру факультету ветеринарної медицини та 
біологічних технологій: 
- кафедра мікробіології, хірургії та акушерства; 
- кафедра інфектології, якості та безпеки продукції агропромислового 
комплексу; 
- кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 
2.9. Затвердити структуру механіко-технологічного факультету: 
- кафедра експлуатації енергетичних засобів, ремонту машин та 
охорони праці; 
- кафедра механізації виробничих процесів у АПК; 
- кафедра технології харчових виробництв. 

3. Відділу кадрів попередити працівників структурних підрозділів, що 
реорганізуються, про вивільнення відповідно до ст. 49-2 КЗпПУ. 
Термін виконання: до 29.12.2018 р. Відповідальний – начальник відділу 
кадрів Сергєєва І.М. 

4. Відділу бухгалтерського обліку і звітності внести зміни до штатного 
розпису Університету з урахуванням реорганізації структурних 
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підрозділів «Агрономічний факультет», «Факультет будівництва», 
«Факультет ветеринарної медицини та біологічних технологій», 
«Механіко-технологічний факультет», скорочення та реорганізації 
штатних посад. Термін виконання: до 29.12.2018 р. Відповідальна – 
Ізотова Н.О., головний бухгалтер. 

5. Усі зміни по структурі Університету внести до відповідних 
нормативно-правових документів. Термін виконання: до 31.01.2019 р. 
Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, 
Малюгов В.А.; проректор з навчально-наукової роботи, 
Овчаренко О.А. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 
Брагінця М.В. 

Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 46; «проти» – 3; «утримались» 
– 4). 
 
9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Вченої ради, в.о. ректора, д-р, техн. 
наук, проф. Брагінця М.В. про План роботи Вченої ради Університету на 
2018–2019 н.р. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити План роботи Вченої ради Університету на 2018-2019 н.р.  
2. План роботи розмістити на офіційному сайті. Відповідальний – вчений 

секретар Фесенко Т.Г. Термін виконання – до 05.09.2018 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 

Брагінця М.В. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Вченої ради, в.о. ректора, д-р, техн. 
наук, проф. Брагінця М.В. про висунення кандидатур на участь у конкурсі 
«Вища школа Харківщини – кращі імена». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити кандидатів на здобуття звання переможця конкурсу «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» від Луганського національного 
аграрного університету за номінаціями: 
Завідувач кафедри – Кочетков О.В., 
Молодий науковець – Родіонова К.О., 
Викладач гуманітарних дисциплін – Борисова О.В., 
Викладач професійно-орієнтовних дисциплін – Фесенко Т.Г. 

2. Надіслати Довідки про науково-педагогічну діяльність кандидатів на 
здобуття звання переможця конкурсу «Вища школа Харківщини – 
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кращі імена» до Харківської обласної державної адміністрації.  
Виконавець – завідувач канцелярії Дрогін Є.О. Терміни виконання – до 
10.09.2018 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Вченої ради, в.о. ректора, д-р, техн. 
наук, проф. Брагінця М.В. про подання кандидатури на призначення 
стипендії Кабінету Міністрів України. 
УХВАЛИЛИ: затвердити кандидатуру Родіонової К.О., канд. вет. наук, 
в.о. декана факультету ветеринарної медицини, на призначення стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова Вченої ради, 
д-р техн. наук, проф.        М. В. Брагінець 
 
 
Вчений секретар, 
канд. техн. наук, доц.        Т. Г. Фесенко 
 


