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ВИТЯГ 
з протоколу №12 засідання Вченої ради  

Луганського національного аграрного університету 
від 25 червня 2019 року                                                                         м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 46 осіб. 
Кількість присутніх 35 осіб. 
 
1. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про зміни у складі 
Вченої ради Луганського національного аграрного університету. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про зміни у складі Вченої ради 
Університету. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ: Л. В. Колобова, помічника ректора з юридичних питань, з 
інформацією про використання майна, земельних ділянок, переданих в 
оперативне управління ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» для розміщення 
навчальних корпусів та забезпечення навчального процесу. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати дії директора ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» 

Плахової Т. М. такими, що порушують законодавство України та 
суперечать Статуту Університету. 

2. Доручити помічнику ректора з юридичних питань Колобову Л. В. 
провести реєстрацію земельних ділянок, переданих в оперативне 
управління ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ», відповідно чинному 
законодавству України. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, вченого секретаря, д-ра техн. наук з 
інформацією про зміни у Положенні Вченої ради Луганського національного 
аграрного університету. 
УХВАЛИЛИ: затвердити та ввести в дію з 25.06.2019 р. зміни у Положенні 
про Вчену раду Луганського національного аграрного університету 
(схваленого Вченою радою Університету, протокол від 19.01.2017 р. № 5; зі 
змінами, внесеними згідно з Наказом Ректора № 01-04/061-1 від 
27.02.2019 р.) внести зміни: 
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1. В частині «Склад Вченої ради Університету» 
п. 2.1. Очолює Вчену раду її голова – Ректор Університету» 

викласти у редакції:  
«п. 2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається 

таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають 
науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої 
ради.  

Заступник голови Вченої ради обирається відкритим голосуванням з 
числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або 
вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради».   

2. В  частині «Керівництво Вченою радою Університету»  
п. 3.2.1. Голова Вченої ради Університету … 3.2.1.4. Призначає 

Заступника голови і Вченого секретаря Вченої ради Університету» 
викласти у редакції: 
«3.2.1. Голова Вченої ради Університету … 3.2.1.4. Призначає Вченого 
секретаря Вченої ради Університету». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про обрання 
заступника Голови Вченої ради Луганського національного аграрного 
університету. 
УХВАЛИЛИ: затвердити заступника Голови Вченої ради – проректора з 
науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичову 
Ірину Валентинівну. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про присвоєння 
вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту Бережній Ю. Г. 
УХВАЛИЛИ: 
1. На підставі результатів голосування Вчена рада Луганського 

національного аграрного університету прийняла рішення про присвоєння 
Бережній Юлії Геннадіївни вченого звання доцента кафедри обліку і 
аудиту. 

2. Надіслати атестаційну справу Бережної Ю. Г. до Департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки 
України. Відповідальний – вчений секретар Фесенко Т. Г., д-р. техн. наук, 
доц. Термін виконання – до 09 липня 2019 р. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора 

Р. Ю. Подольського. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: С. Ф. Халіна, т. в. о. директора навчально-наукового 
інституту агрономії, який поінформував про підготовку освітньо-
професійних програм, навчальних планів і графіків на 2019–2020 навчальний 
рік зі спеціальностей 201 «Агрономія» і 205 «Лісове господарство». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору з 2019 
року зі спеціальностей: 
- 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
- 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство». 
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 роки і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей: 
- 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
- 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство». 
3. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 рік і 4 місяця набору з 2019 року зі спеціальностей:  
- 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
- 205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство». 
4. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 2 рік і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей:  
- 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
205 «Лісове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: К. С. Березенко, в. о. декана факультету біологічних і харчових 
технологій, яка повідомила про підготовку освітньо-професійних програм, 
навчальних планів і графіків на 2019–2020 навчальний рік зі спеціальності 
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204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», 101 
«Екологія». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору з 2019 
року зі спеціальностей: 
- 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 
- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 роки і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей: 
- 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 
- 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»; 
- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 
3. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 2 рік і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальності 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 
20 «Аграрні науки та продовольство». 
4. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 1 рік і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей: 
- 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 
181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Д. С. Сопова, в. о. директора навчально-наукового інституту 
будівництва,  який поінформував про підготовку освітньо-професійних 
програм, навчальних планів і графіків на 2019–2020 навчальний рік зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та 
землеустрій». 
УХВАЛИЛИ: затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні 
програми, навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору 
з 2019 року зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі 
знань 19 «Архітектура та будівництво». 
Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Л. В. Васюренко, в. о. декана економічного факультету, 
канд. екон. наук, яка повідомила про підготовку освітньо-професійних 
програм, навчальних планів і графіків на 2019–2020 навчальний рік зі 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051  «Економіка». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору з 2019 
року зі спеціальностей: 
- 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»; 
- 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 роки і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей: 
- 051 «Економіка» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»; 
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування»; 
- 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування». 
3. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 2 рік і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальності 075 
«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

4. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні 
програми, навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» 
терміном навчання 1 рік і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальностей: 
- 051 «Економіка» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»; 
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування»; 
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- 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
- 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: А. М. Полякова, в. о. директора навчально-наукового інституту 
механізації сільського господарства, голову профкому університету, 
канд. техн. наук, доц., який поінформував про підготовку освітньо-
професійних програм, навчальних планів і графіків на 2019–2020 навчальний 
рік зі спеціальності 208 «Агроінженерія». 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору з 2019 
року зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство». 
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні план для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 роки і 10 місяців набору з 2019 року зі спеціальності 208 
«Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 
3. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми, 
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» терміном 
навчання 3 рік і 4 місяця набору з 2019 року зі спеціальності 208 
«Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. Поточні питання 
7.1. СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року денної форми навчання 
за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» Аль Саяснех Обада Ахмеда. 
УХВАЛИЛИ: Аль Саяснех Обаду Ахмеда, аспіранта 2-го року денної форми 
навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарної медицини», атестувати та 
перевести на 3-й рік денної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 1-го року денної форми навчання 
за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» Гур’єва Максима 
Володимировича. 
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УХВАЛИЛИ: Гур’єва Максима Володимировича, аспіранта 1-го року денної 
форми навчання за спеціальністю 211«Ветеринарна медицина», атестувати та 
перевести на 2-й рік денної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року денної форми навчання 
за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» Казакова Максима 
Вікторовича. 
УХВАЛИЛИ: Казакова Максима Вікторовича, аспіранта 2-го року денної 
форми навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарної медицини», атестувати 
та перевести на 3-й рік денної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 1-го року денної форми навчання 
за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» Юрченка Дмитра 
Анатолійовича. 
УХВАЛИЛИ: Юрченка Дмитра Анатолійовича, аспіранта 1-го року денної 
форми навчання за спеціальністю 211«Ветеринарна медицина», атестувати та 
перевести на 2-й рік денної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 1-го року денної, очної форми 
навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Кривошеєвої Віталіни 
Віталіївни. 
УХВАЛИЛИ: Кривошеєву Віталіну Віталіївну, аспіранта 1-го року денної, 
очної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 2-й рік денної, очної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року заочної форми 
навчання за спеціальністю 063 «Менеджмент» Федічевої Кристини Юріївни. 
УХВАЛИЛИ: Федічеву Кристину Юріївну, аспіранта 2-го року заочної 
форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 3-й рік заочної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 3-го року очної денної форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Кіральгазі Івана 
Івановича. 
УХВАЛИЛИ: Кіральгазі Івана Івановича, аспіранта 3-го року очної денної 
форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», 
атестувати та перевести на 4-й рік очної денної форми навчання в 
аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 1-го року очної денної форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Курлова 
В’ячеслава Ігоровича. 
УХВАЛИЛИ: Курлова В’ячеслава Ігоровича, аспіранта 1-го року очної 
денної форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», 
атестувати та перевести на 2-й рік очної денної форми навчання в 
аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 3-го року очної вечірньої форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Логвиненка 
Михайла Вікторовича. 
УХВАЛИЛИ: Логвиненка Михайла Вікторовича, аспіранта 3-го року очної 
вечірньої форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», атестувати та перевести на 4-й рік очної вечірньої форми 
навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 3-го року очної вечірньої форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Ткачука 
Олександра Сергійовича. 
УХВАЛИЛИ: Ткачука Олександра Сергійовича, аспіранта 3-го року очної 
вечірньої форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», атестувати та перевести на 4-й рік очної вечірньої форми 
навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 1-го року очної вечірньої форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Фоменка 
Олександра Віталійовича. 
УХВАЛИЛИ: Фоменка Олександра Віталійовича, аспіранта 1-го року очної 
вечірньої форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», атестувати та перевести на 2-й рік очної вечірньої форми 
навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року очної денної форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Шарай 
Костянтина Володимировича. 
УХВАЛИЛИ: Шарай Костянтина Володимировича, аспіранта 2-го року 
очної денної форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», атестувати та перевести на 3-й рік очної денної форми 
навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року очної вечірньої форми 
навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Черв’яка 
Олександра Васильовича. 
УХВАЛИЛИ: Черв’яка Олександра Васильовича, аспіранта 2-го року очної 
вечірньої форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве 
машинобудування», атестувати та перевести на 3-й рік очної денної форми 
навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року заочної форми 
навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Сударкіної Людмили Юріївни. 
УХВАЛИЛИ: Сударкіну Людмилу Юріївну, аспірантку 2-го року заочної 
форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 3-й рік заочної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року заочної форми 
навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Гончаренка Станіслава 
Ігоровича. 
УХВАЛИЛИ: Гончаренка Станіслава Ігоровича, аспіранта 2-го року заочної 
форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 3-й рік заочної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року заочної форми 
навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Афанасову Юлію 
Олександрівну. 
УХВАЛИЛИ: Афанасову Юлію Олександрівну, аспірантку 2-го року заочної 
форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 3-й рік заочної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, завідуючу аспірантури, канд. с-г. наук, з 
інформацією про річну атестацію аспіранта 2-го року очної форми навчання 
за спеціальністю 073 «Менеджмент» Вєкслєра Дмитра Михайловича. 
УХВАЛИЛИ: Вєкслєра Дмитра Михайловича, аспіранта 2-го року очної 
форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», атестувати та 
перевести на 3-й рік заочної форми навчання в аспірантурі. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7.2. СЛУХАЛИ: Т. А. Стрижак, доцента кафедри технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва канд. с-г. наук, про видання монографії 
«Пробіотики у промисловому свинарстві», автори: Сідашова С. О., 
Стрижак Т. А. 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання монографію «Пробіотики у 
промисловому свинарстві», автори д-р. с-г. наук, Сідашова С. О., канд. с-г. 
наук Стрижак Т. А. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7.3. СЛУХАЛИ: Ю. О. Нефьодову, відповідального секретаря приймальної 
комісії, про визнання документів про вищу духовну освіту, виданих 
закладами вищої духовної освіти. 
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УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про визнання документів про 
вищу духовну освіту, виданих закладами вищої духовної освіти. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
 
7.4. СЛУХАЛИ: Ю. О. Нефьодову, відповідального секретаря приймальної 
комісії, про зміни у Положенні про приймальну комісію Луганського 
національного аграрного університету в 2019 році. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про зміни у Положенні про 
приймальну комісію Луганського національного аграрного університету в 
2019 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7.5. СЛУХАЛИ: Ю. О. Нефьодову, відповідального секретаря приймальної 
комісії, про хід проведення вступної кампанії 2019 року в Університеті. 
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про хід проведення вступної 
кампанії 2019 року в Університеті. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
7.6. СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, вченого секретаря Вченої ради, д-
ра. техн. наук, доц., про виконання рішень Вченої ради за 2018–2019 н.р. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Прийняти до відома результати роботи Вченої ради. 
2. Підвищити якість підготовки ухвал та контроль за виконанням рішень 

Вченої ради. 
3. Розробити План роботи Вченої ради Університету на 2019-2020 н. р. і 

представити на черговому засіданні у серпні 2019 р. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Голови 

Вченої ради Кирпичову І. В. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Заступник голови вченої ради, 
проректор з науково-педагогічної  
та навчальної роботи, 
канд. біол. наук, доц.        І. КИРПИЧОВА 
 
 
Вчений секретар, 
д-р техн. наук, доц.        Т. ФЕСЕНКО 


