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ВИТЯГ 

з протоколу №2 засідання Вченої ради  
Луганського національного аграрного університету 

від 25 грудня 2014 року                                                                     м. Харків 
 
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 36 осіб. 
 
1. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчальної роботи, 
канд. вет. наук, доц. Пархоменко Л. І. про реструктуризацію баз підготовки 
заочного факультету, біолого-технологічного та факультету ветеринарної 
медицини. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Прийняти до відома інформіцію про готовність відокремлених 

підрозділів ЛНАУ – Старобільського технікуму (с. Веселе) та Центру 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК 
(м. Старобільськ) – прийняти на навчання студентів заочного, біолого-
технологічного та ветеринарного факультетів ЛНАУ. 

2. Почати процес переведення зазначених факультетів на базу 
відокремлених підрозділів ЛНАУ з 12 січня 2015 року. 

 
2. СЛУХАЛИ: декана будівельного ф-ту Овчаренка О. А., в. о. декана 
економічного ф-ту Співака Є. М., декана ф-ту ветеринарної медицини 
Бабенка О. П., декана біолого-технологічного ф-ту Коваленко В. М. з 
пропозиціями кандидатур до складу Методичної ради університету. 
УХВАЛИЛИ: затвердити склад Методичної ради університету. 
 
3. СЛУХАЛИ: в. о. декана економічного ф-ту, канд. екон. наук, доц. 
Співака Є. М. про затвердження матеріалів акредитації  відокремленого 
підрозділу  «Костянтинівський технікум». 
УХВАЛИЛИ:  
1. Прийняти до відома інформацію про результати перевірки матеріалів 

акредитації відокремленого підрозділу «Костянтинівський 
технікум»,надану деканом будівельного ф-ту, канд. техн. наук, 
доцентом кафедри опору матеріалів Овчаренком О. А. та асистентом 
агрономічного ф-ту Іщуком  К. Г. 

2. Рекомендувати керівництву «Костянтинівського технікуму» в особі 
Ільїна А. В. звернути увагу на вказані  недоліки та вжити заходів щодо 
їх усунення. 

3. Затвердити пакети документів ліцензованих спеціальностей з таких 
галузей знань: «Геодезія та землеустрій»; «Будівництво та 
архітектура»; «Агрономія». 
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4. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчальної роботи, 
канд. вет. наук, доц. Пархоменко Л. І. про присвоєння Калько Р. М. вченого 
звання доцента кафедри іноземних мов. 
УХВАЛИЛИ: присвоїти вчене звання доцента кафедри іноземних мов і 
ділового перекладу канд. пед. наук Калько Ріті Миколаївні. 
 
5. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Луганського НАУ Поповиченко Г. С. про «Положення про приймальну 
комісію», «Правила прийоми до Луганського НАУ», «Положення про 
екзаменаційному комісію та Положення про апеляційну комісію». 
УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про приймальну комісію», 
«Правила прийоми до Луганського НАУ», «Положення про 
екзаменаційному комісію та Положення про апеляційну комісію». 
 
6. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчальної роботи, 
канд. вет. наук, доц. Пархоменко Л. І. про «Порядок надання платних 
освітніх та інших послуг Луганським НАУ». 
УХВАЛИЛИ: затвердити «Порядок надання платних освітніх та інших 
послуг Луганським НАУ». 
 
7. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. декана економічного ф-ту Співака Є. М. 
про тему дисертаційного дослідження канд. екон. наук Васюренко Л. В. на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.  
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити тему дисертації канд. екон. наук Васюренко Л. В. на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним 
господарством у редакції: «Державне регулювання організацією плати 
праці».  

2. Науковим консультантом призначити д-р екон.наук, проф. Фірсова 
Євгена Олександровича. 

 
Голова Вченої ради, 
д-р техн. наук, проф.        М. В. Брагінець 
 
В.о. вченого секретаря       Ю. Г. Бондарєва 


