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ВИТЯГ  
з протоколу №4 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 
від 26 листопада 2018 року                                                               м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 51 осіб. 
Кількість присутніх 39 особи. 
 
1. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з адміністративно-господарської 
роботи Малюгова Л.В. про стан підготовки та організацію роботи в 
осінньо-зимовий період 2018–2019 навчального року. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про хід підготовки підрозділів 
університету до роботи в осінньо-зимовий період нового навчального року. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з адміністративно-господарської 
роботи Малюгова Л.В. про стан забезпечення студентства, викладачів та 
інших працівників університету гуртожитками (звіт про результати 
розміщення студентів). 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про стан забезпечення 
студентства, викладачів та інших працівників університету гуртожитками. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію інженера з техніки безпеки Нагорняка В.В. про 
стан забезпечення належних умов праці, дотримання вимог охорони праці 
та протипожежної безпеки. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про стан забезпечення належних 
умов праці та посилити контроль за дотриманням вимог охорони праці та 
протипожежної безпеки усіма співробітниками, студентами Університету. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. 
Овчаренка О.А. про стан підготовки фахівців за спеціальністю  
«Ветеринарна медицина». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Забезпечити організацію проходження акредитації освітніх програм 

підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» зі скороченим 
терміном навчання за спеціальністю «Ветеринарна медицина». 
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Відповідальний – в.о. декана факультету ветеринарної медицини 
Родіонова К.О., канд. вет.наук. Термін виконання – до 01.05.2019 р. 

2. Підготувати ліцензійну справу на розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог другого 
(магістерського) рівня щодо підготовки магістрів зі спеціальності 
211 «Ветеринарна медицина» галузь знань 21 «Ветеринарна медицина» 
з ліцензованим обсягом освітньої послуги освітньої послуги 300 осіб. 
Відповідальний – в.о. декана факультету ветеринарної медицини 
Родіонова К.О., канд. вет.наук. Термін виконання – до 01.03.2019 р. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ: інформацію інформацію заступника голови Вченої ради, 
проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, 
доц. Овчаренка О.А. про стан підготовки фахівців за спеціальностями:  
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік та 
оподаткування», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Економіка», «Маркетинг». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Забезпечити організацію проходження акредитації освітніх програм 

підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік та 
оподаткування», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Економіка», «Маркетинг». 
Термін виконання – до 01.05.2019 р. 
Відповідальний – в.о. декана економічного факультету Васюренко Л.В., 
к.е.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: завідувач виробничої практики Пиріжок Т.Ю. про 
готовність проведення навчальних та виробничих практик у 2018-2019 н.р. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність проведення 
навчальних та виробничих практик у 2018-2019 н.р. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: інформацію координатора дій з впровадження формування 
електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення (НМЗ) 
Куксу І. М. про стан наповнення електронного ресурсу навчально-
методичного забезпечення ЛНАУ. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Робочі програми навчальних дисциплін розмістити в електронному 

ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ у повному обсязі. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін виконання – до 15 грудня 
2018 р. 

2. Програми виробничих, навчальних практик розмістити в електронному 
ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ у повному обсязі. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін виконання – до 15 січня 
2019 р. 

3. Навчально-методичні комплекси з дисциплін розмістити в 
електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ у 
повному обсязі. Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін виконання – 
до 01 травня 2019 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 36; «проти» – немає; 
«утримались» – 3). 
 
8. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача аспірантури Сіверську Н.М. про 
річну атестацію аспірантів за 2017–2018 н.р. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Коротова Юрія Юрійовича, аспіранта 3-го року денної форми навчання 

за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва», атестувати та відрахувати з 
аспірантури з 30 листопада 2018 року у зв’язку із закінченням терміну 
навчання (01.12.2015 – 01.12.2018 рр.). 

2. Богомолова Олексія Олексійовича, аспіранта 3-го року денної форми 
навчання за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва», атестувати та відрахувати з 
аспірантури з 30 листопада 2018 року у зв’язку із закінченням терміну 
навчання (01.12.2015 – 01.12.2018 рр.). 

3. Васецьку Анастасію Ігорівну, аспіранта 3-го року денної форми 
навчання за спеціальністю 16.00.07 «Ветеринарне акушерство», 
атестувати та відрахувати з аспірантури з 30 листопада 2018 року у 
зв’язку із закінченням терміну навчання (01.12.2015 – 01.12.2018 рр.). 



4 

4. Івлеву Оксану Вікторівну, аспіранта 3-го року заочної форми навчання 
за спеціальністю 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
інфекційні хвороби та імунологія», атестувати та перевести на 4-й рік 
заочної форми навчання в аспірантурі. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
9. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. 
Овчаренка О.А. про «Типове положення про навчально-науковий інститут 
Луганського національного аграрного університету». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити Типового положення про навчально-науковий інститут 

Луганського національного аграрного університету. 
2. Типове положення про навчально-науковий інститут Луганського 

національного аграрного університету розмістити на офіційному сайті 
Університету. Відповідальний: завідувач канцелярії Дрогін Є.О. Термін 
виконання – до 07.12.2018 р. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покладено на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
10. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. 
Овчаренка О.А. про видання матеріалів ІІI Науково-практичної 
конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та 
наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття». 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання матеріалів ІІI Науково-
практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні 
проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Головуючий, 
Заступник Голови Вченої ради 
канд. техн. наук, доц.        О. А. Овчаренко 
 
Вчений секретар,  
канд. техн. наук, доц.        Т. Г. Фесенко 


