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Місяць Питання порядку денного Доповідає 
Вересень 

2018 
1. План роботи вченої ради ЛНАУ на 2018-
2019 н.р. 

Голова Вченої ради 

2. Завдання колективу ЛНАУ (структурним 
підрозділам)  на 2018-2019 н.р. 

Проректор з навчально-
наукової роботи 

3. Результати проведення профорієнтаційної 
роботи та  вступної кампанії  2017-2018 н.р.  

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

4. Річна атестація аспірантів за 2017-2018 н.р. Завідувач аспірантури 

5. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальностями:  «Геодезія та землеустрій», 
«Будівництво та цивільна інженерія» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
будівельного факультету 

6. Поточні питання  
Жовтень 

2018 
1. Про хід підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період нового навчального року 

Проректор з АГР 

2. Про стан забезпечення студентства 
університету гуртожитками (звіт про 
результати розміщення студентів) 

Проректор з АГР 

3. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальністю  «Ветеринарна медицина» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
факультету ветеринарної 
медицини 

4. Затвердження Голів екзаменаційних 
комісій з атестації здобувачів вищої освіти. 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

5. Про готовність проведення навчальних та 
виробничих практик у 2018-2019 н.р. 

Керівник виробничої 
практики 

6.  Поточні питання  
Листопад 

2018 
1. Про стан забезпечення належних умов 
праці, дотримання вимог охорони праці та 
протипожежної безпеки 

Інженер з охорони праці 

2. Про стан наповнення електронного 
ресурсу навчально-методичного 
забезпечення ЛНАУ 

Декани факультетів, 
координатор дій з 
впровадження 
формування 
електронного ресурсу 
НМЗ 



3. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальностями:  «Облік та оподаткування», 
«Економіка», «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
економічного факультету  

4. Річна атестація аспірантів за 2017-2018 н.р. Завідувач аспірантури 

5. Поточні питання  
Грудень 

2018 
1. Про результати науково-дослідної роботи 
Університету у 2018 р., шляхи її подальшого 
розвитку та вдосконалення. 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

2. Звіти про виконання науково-дослідних 
держбюджетних тем у 2018 р. 

Керівники НДР 

3. Про результати роботи відділу аспірантури 
у 2018 р. 

Завідувач аспірантури 

4. Про стан реалізації заходів запобігання та 
протидії корупції та хабарництва в 
Університеті. 

Уповноважений 
Антикорупційної 
програми 

5. Про правила прийому до ЛНАУ у 2019 р. Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

6. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальностями:  «Агрономія», «Лісове 
господарство» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
агрономічного 
факультету  

7. Поточні питання  
Січень 
2019 

1. Про результати роботи екзаменаційних 
комісій та підсумки зимової екзаменаційної 
сесії 2018-2019 н.р. 

Декани факультетів 

2. Про виконання індивідуальних планів 
науково-педагогічних працівників у першому 
семестрі 2018-2019 н.р. 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

3. Про результати проведення в Університеті 
І етапу Всеукраїнської олімпіади студентів та 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

4. Про стан профорієнтаційної роботи та 
перспективи набору вступників на навчання у 
2019 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

5. Про підсумки роботи факультетів за перше 
півріччя 2017-2018 н.р. 

Декани факультетів 



6. Поточні питання  

Лютий 
2019 

1. Про результати виконання бюджету ЛНАУ 
у 2018 році та його планування на 2019 рік. 
Затвердження кошторису на 2019 рік 

Головний бухгалтер 

2. Про стан реалізації принципів академічної 
доброчесності 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

3. Про результати науково-практичної 
конференції в Університеті  

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

4. Про організацію виховної роботи у 2018 
році 

Помічник ректора 

5. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальністю «Агроінженерія» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
факультету механізації 
сільського господарства 

6. Поточні питання  
Березень 

2019 
1. Про навчальні плани і графіки на 2019-
2020 навчальний рік 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

2. Про стан підготовки освітньо-професійних 
програм на 2019-2020 навчальний рік 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

3. Про хід виконання профорієнтаційної 
роботи та перспективи набору вступників на 
навчання у 2019 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

4. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальностями: «Харчові технології», 
«Екологія» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
факультету харчових 
технологій 

 5. Поточні питання  
Квітень 

2019 
1. Про результати роботи науково-методичної 
комісії Університету за 2018-2019 н.р. 

Голова науково-
методичної комісії 

2. Про результати діяльності органів 
студентського самоврядування за 2018-2019 
н.р. 

Голова студентської ради  



3. Про виконання критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного 
університету (за 2018 рік) 

Проректор з навчально-
наукової роботи 

4. Про стан підготовки фахівців за 
спеціальностями: «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Підприємництво та біржова 
діяльність» 

Проректор з навчально-
наукової роботи, декан 
економічного факультету 

5. 5. Поточні питання  
Травень 

2019 
1. Про навчальне навантаження науково-
педагогічних працівників (по факультетами 
та кафедрам) на 2019-2020 н.р. 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 
 

2. Про результати участі студентів 
Університету у ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади студентів та у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 
 

3. Про хід проведення вступної кампанії 2019 
року в Університеті 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

4. Поточні питання  
Червень 

2019 
1. Звіт про результати діяльності Луганського 
національного аграрного університету у 2017-
2018 н.р. та визначення завдань на 2018-2019 
н.р. 

Брагінець М. В. 

2. Про виконання рішень ученої ради  за 
2018-2018 н.р. 

Учений секретар 

3. Про результати діяльності відокремлених 
підрозділів ЛНАУ» у 2018-2019 н.р. та 
окреслення головних напрямків діяльності у 
наступному навчальному році 

Директори 
відокремлених 
підрозділів 

4. Про загальні результати роботи 
факультетів у 2018-2019 н.р. та окреслення 
головних напрямків діяльності у наступному 
навчальному році 

Декани факультетів 

5. Про результати роботи екзаменаційних 
комісій та підсумки літньої екзаменаційної 
сесії 2018-2019 н.р. 

Проректор з навчально-
наукової  роботи 

6. Поточні питання  
 

 


