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ВИТЯГ  
з протоколу №6 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 
від 5 лютого 2019 року                                                                       м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 46 осіб. 
Кількість присутніх 38 особи. 

 
1. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради, 
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про зміни у складі Вченої ради. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома зміни у складі Вченої ради Луганського 
національного аграрного університету. 
Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 36; «проти» – немає; 
«утримались» – 2).  
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичової І.В. про результати 
роботи екзаменаційних комісій у грудні 2018 р. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію про підсумки роботи екзаменаційних 

комісій у грудні 2018 р. 
2. Усунути зауваження Голів екзаменаційних комісій підчас роботи 

проведення державної атестації магістрів у 2019 році. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичової І.В. про «Порядок 
надання студентам Університету графіку індивідуального навчання», 
«Положення про кафедру Луганського національного аграрного 
університету». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити «Порядок надання студентам Університету графіку 

індивідуального навчання». Порядок надання студентам Університету 
графіку індивідуального навчання розмістити на офіційному сайті 
університету. Термін виконання – до 11.02.2019 р. Відповідальний – 
начальник загального відділу Дрогін Є.О. 
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2. Затвердити: 
- Типове положення про кафедру Луганського національного 

аграрного університету; 
- Положення про кафедру загальноосвітніх дисциплін Луганського 

національного аграрного університету; 
- Положення про кафедру історико-філософських дисциплін 

Луганського національного аграрного університету. 
Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін 
виконання – до 15.02.2019 р. Відповідальний – начальник загального 
відділу Дрогін Є.О. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Нєфьодової Ю.О. про Правила прийому до Луганського національного 
аграрного університету у 2019 році.  
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити: 

- Правила прийому до Луганського національного аграрного 
університету у 2019 році; 

- Положення про приймальну комісію Луганського національного 
аграрного університету. 

2. Правила прийму та Положення приймальну комісію розмістити на 
офіційному сайті університету. Термін виконання – до 15.02.2019 р. 
Відповідальний – відповідальний секретар приймальної комісії 
Нефьодова Ю. О. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 
Подольського Р. Ю. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора Знаткової О.М. про 
проектну діяльність Університету. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію про проектну діяльність Університету. 
2. Розробити Концепцію проектної діяльності в Луганському 

національному аграрному університеті. Термін виконання – до 
01.03.2019 р. Відповідальний – помічник ректора Знаткова О. М. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 
Подольського Р. Ю. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора Колобова Л.В. про 
Положення відокремлених підрозділів (у новій редакції). 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити: 

- Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
«Костянтинівський коледж Луганського національного аграрного 
університету» (у новій редакції); 

- Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
«Старобільський коледж Луганського національного аграрного 
університету» (у новій редакції); 

- Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
«Слов’янський коледж Луганського національного аграрного 
університету» (у новій редакції); 

- Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Донецький 
коледж Луганського національного аграрного університету» (у новій 
редакції). 

2. Положення розмістити на офіційних сайтах відокремлених 
структурних підрозділів. Термін виконання – до 11.02.2019 р. 
Відповідальні – директора відокремлених підрозділів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора Колобова Л.В. про 
ліквідацію відокремлених підрозділів Університету, які залишилися на 
тимчасово окупованій території України. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Ліквідувати:  

- Відокремлений підрозділ «Горлівський технікум харчової 
промисловості Луганського національного аграрного університету»; 

- Відокремлений підрозділ «Слов’яносербський технікум Луганського 
національного аграрного університету»; 

- Відокремлений підрозділ «Політехнічний коледж Луганського 
національного аграрного університету». 
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2. Усі зміни по структурі Університету внести до відповідних 
нормативно-правових документів. Відповідальний: помічник ректора 
Колобов Л. В. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 
Подольського Р.Ю. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
8. СЛУХАЛИ: інформацію т.в.о. директор ВП «Слов’янський коледж 
ЛНАУ» Назарової Л.В. про стан державного майна, яке передано 
Луганським національним аграрним університетом в оперативне 
управління Відокремленому підрозділу «Слов’янський коледж ЛНАУ». 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію т.в.о. директора ВП 
Слов’янський коледж ЛНАУ» Назарової Л.В. про стан збереження і 
використання державного майна, яке передано Луганським національним 
аграрним університетом в оперативне управління Відокремленому 
підрозділу «Слов’янський коледж ЛНАУ». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови комісії, проректора з адміністративно-
господарської роботи, канд. юрид. наук Любімова І. М. про результати 
перевірки стану державного майна, яке передано Луганським 
національним аграрним університетом в оперативне управління 
Відокремленому підрозділу «Слов’янський коледж ЛНАУ» у період з 
21.01.2019 р. по 25.01.2019 р. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти до відома результати роботи Комісії щодо перевірки стану 

використання та збереження державного майна, яке передано 
Луганським національним аграрним університетом в оперативне 
управління Відокремленому підрозділу «Слов’янський коледж ЛНАУ». 

2. Рекомендувати розірвати контракт з керівником відокремленого 
підрозділу «Слов’янський коледж Луганського національного 
аграрного університету» Плаховою Тетяною Миколаївною (від 
20 квітня 2017 року). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 
Подольського Р. Ю. 

Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 28; «проти» – 1; «утримались» 
– 9). 
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10. СЛУХАЛИ: інформацію помічника ректора Колобова Л.В. «Про 
недовіру в.о. ректора ЛНАУ Подольському Р.Ю.» і «Про звернення до 
МОН України з клопотанням про оголошення конкурсу на заміщення 
посади ректора Луганського національного аграрного університету» 
(протокол Вченої ради від 14.12.2018 № 5). 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію помічника ректора 
Колобова Л.В. щодо не обґрунтованості постановки питань на засіданні 
Вченої ради «Про недовіру в.о. ректора ЛНАУ Подольському Р.Ю.» і «Про 
звернення до МОН України з клопотанням про оголошення конкурсу на 
заміщення посади ректора Луганського національного аграрного 
університету». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Головуючий, 
Вчений секретар, 
канд. техн. наук, доц.        Т. Г. Фесенко 


