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ВИТЯГ 
з протоколу №10 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 
від 25 квітня 2019 року                                                                          м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 47 осіб. 
Кількість присутніх 33 особи. 
 
1. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного університету (за 
2018 рік). 
УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити «Звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного університету за 2018 рік»  

2. Розмістити «Звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного університету за 2018 рік» на офіційному сайті 
університету. Термін виконання – до 10.05.2019 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. 
 
2. СЛУХАЛИ: О. А. Шепель, в.о. голови студентського самоврядування 
університету, з інформацією про результати діяльності органів студентського 
самоврядування за 2018–2019 н. р. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати діяльності органів 
студентського самоврядування за 2018–2019 н. р. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: О. М. Германенка, в. о. декана факультету біологічних і 
харчових технологій, канд. екон. наук, доц., з інформацією про стан 
підготовки фахівців за спеціальністю: «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Забезпечити організацію підготовки освітніх програм підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Термін 
виконання – до 23.05.2019 р. Відповідальний – в.о. декана факультету 
біологічних і харчових технологій Германенко О. М., к.е.н., доц. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 
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Поточні питання 
4.1. СЛУХАЛИ: О. М. Воронцову, в. о. директора відокремленого 
структурного підрозділу «Костянтинівський коледж ЛНАУ», з інформацією 
про акредитацію спеціальності 5.09010303 «Зелене будівництво та садово-
паркове господарство» у ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити акредитаційну справу щодо надання освітніх послуг з 

підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.09010303 «Зелене 
будівництво та садово-паркове господарство» на базі Відокремленого 
структурного підрозділу «Костянтинівський коледж Луганського 
національного аграрного університету» з ліцензованим обсягом прийому 
на денну форму навчання 25 осіб. 

2. Друкований варіант акредитаційної справи подати до Міністерства 
освіти і науки України. Відповідальний – в. о. директора відокремленого 
структурного підрозділу «Костянтинівський коледж ЛНАУ» 
Воронцова О. М. Термін виконання – до 29.05.2019 р. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4.2. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про основний зміст 
«Положення про науково-методичну комісію Луганського національного 
аграрного університету». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити «Положення про науково-методичну комісію Луганського 

національного аграрного університету». 
2. Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін 

виконання – до 10.05.2019 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 більшістю голосів. 
 
СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про основний зміст 
«Положення про організацію та проведення поточного і семестрового 
контролю результатів навчання у Луганському національному аграрному 
університеті». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити «Положення про організацію та проведення поточного і 

семестрового контролю результатів навчання у Луганському 
національному аграрному університеті». 
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2. Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін 

виконання – до 10.05.2019 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 більшістю голосів. 
 
4.3. СЛУХАЛИ: Ю. О. Нефьодову, відповідального секретаря приймальної 
комісії, з інформацією про зміни у Правилах прийому до ЛНАУ у 2019 році 
УХВАЛИЛИ:  
1. У Правилах прийому до Луганського національного аграрного 

університету у 2019 році, схвалених Вченою радою Університету, 
протокол від 05.02.2019 р. № 6 , внести наступні зміни: 

1.1. Перший абзац пункту 8.2 розділу 7  
«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 
адміністрування», за формулою» 

викласти у редакції: 
«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 101 Екологія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 201 
Агрономія, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 
205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина, за 
формулою». 
1.2. Пункт 10 розділу 7 доповнити 

«Випускники бакалаврату ЛНАУ поточного року при вступі на 
навчання для здобуття ступеня магістра мають право скласти фахові, 
додаткові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови (крім 
спеціальностей галузей 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 
і адміністрування») в березні-червні 2019 року за графіком, затвердженим 
Приймальною комісією, з подальшою участю в загальному конкурсі. 

Випускники ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого 
спеціаліста при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра мають 
право скласти фахові випробування в січні-червні 2019 року за графіком, 
затвердженим Приймальною комісією з подальшою участю в загальному 
конкурсі. 

Перепусткою на вступні випробування є документ, що посвідчує 
особу». 
1.3. Додати розділ XVІ. Прикінцеві положення 

«16.1. Правила прийому до Луганського національного аграрного 
університету затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію 
відповідним наказом ректора. 

16.2. Зміни та доповнення до Правил прийому до Луганського 
національного аграрного університету вносяться шляхом затвердження 
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Правил прийому до Луганського національного аграрного університету в 
новій редакції. 

16.3. Після затвердження нових Правила прийому до Луганського 
національного аграрного університету в новій редакції попередні Правила 
прийому втрачають юридичну силу». 
1.4. Виправити технічну помилку: у Додатку № 3 Третій вибірковий 

предмет ЗНО змінити з «іноземна мова / географія» на 
«хімія / математика». 

1.5. Додати небюджетні конкурсні пропозиції за поданнями факультетів 
та навчально-наукових інститутів (див. додаток). 

2. Правила прийому до Луганського національного аграрного університету 
у 2019 році зі змінами розмістити на офіційному сайті Університету. 
Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії 
Нефьодова Ю. О. 

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

Рішення прийнято більшістю голосів. 
 
4.4. СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, керівника проектної групи, в. о. завідувача 
кафедри будівництва та архітектури, канд. техн. наук, доц., з інформацією 
про освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього рівня 
«бакалавр» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології. 
УХВАЛИЛИ: затвердити освітньо-професійну програму «Інформаційні 
системи та технології» для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
126 «Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 «Інформаційні 
технології». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4.5. СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, в. о. завідувача кафедри будівництва та 
архітектури, канд. техн. наук, доц., з інформацією про видання монографії 
«Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та 
програмами», автор: Фесенко Т. Г. 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання монографію «Методологія 
гендерно-орієнтованого управління проектами та програмами», автор – 
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т. Г. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4.6. СЛУХАЛИ: Васюренко Л. В., в. о. декана економічного факультету, 
канд. екон. наук, з інформацією про видання навчального посібника «Історія 
економіки та економічної думки», автор: Кучин С. П. 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання навчально-методичний посібник 
«Історія економіки та економічної думки», автор – д-р. екон. наук, доцент 
Кучин С. П. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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4.7. СЛУХАЛИ: О. В. Борисову, завідувача кафедри історико-філософських 
дисциплін, д-ра істор. наук, проф., з інформацією про наукову тему кафедри 
історико-філософських дисциплін. 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити тему для наукових досліджень кафедри історико-

філософських дисциплін «Соціальна робота з вимушеними 
переселенцями», термін виконання 2019–2020 рр., науковий керівник –   
д-р істор. наук, проф., завідувач кафедри історико-філософських 
дисциплін Борисова О. В. 

2. Науковому керівнику зареєструвати тему наукових досліджень в 
Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації 
(УкрІНТЕІ), забезпечити організацію наукової роботи та підготовку 
звітної документації. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Головуючий 
Проректор з науково-педагогічної  
та навчальної роботи, 
канд. біол. наук, доц.        І. КИРПИЧОВА 
 
 
Вчений секретар, 
канд. техн. наук, доц.        Т. ФЕСЕНКО 


