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ВСТУП 

 

Протягом багатьох десятиліть Луганський НАУ є єдиним вищим 

аграрним навчальним закладом Донбасу. У 1941-1943 рр. він пережив 

евакуацію в Таджицький сільськогосподарський інститут (м. Ленінабад) та 

Іванівський сільськогосподарський технікум (м. Саратов) і переміщення в 

м. Харків у 2014 році.  

У зв’язку із складною політичною ситуацією, що склалася на територіях 

Луганської і Донецької областей і становила загрозу для життя студентів та 

викладачів, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

№ 408 від 20.10.2014 року Луганський НАУ був переміщений до м. Харкова, 

де з 03 листопада 2014 року він проводить свою освітню діяльність під 

керівництвом доктора технічних наук, професора Брагінця Миколи 

Володимировича. 

Освітній процес був організований на базі Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка та 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

Пізніше було організовано повноцінний навчальний процес на базі 

відокремленого підрозділу «Старобільський технікум ЛНАУ» для студентів 

освітнього рівня «бакалавр» зі скороченим терміном навчання шести 

факультетів: факультет харчових технологій, факультет механізації сільського 

господарства, факультет ветеринарної медицини, біолого-технологічний, 

агрономічний та економічний факультети. Ведеться навчання й на базі 

науково-дослідних установ, лабораторій і ветеринарних клінік м.Харкова та 

Харківської області, де створено 11 філій кафедр. 

Можливості вивезення будь-якої науково-методичної документації, 

фінансової, статистичної звітності, архівів, у тому числі й особистих справ 

абітурієнтів та студентів не було, тому ми почили роботу університету з 

«чистого аркушу». Таким чином, в університеті були відновлені всі навчальні 
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плани. Майже з нуля розроблені навчально-методичні комплекси по 736 

дисциплінам.  

ЛНАУ – це Український переміщений ВНЗ, де на сьогодні навчається  

2286 вітчизняних та 82 іноземних студентів, які проживають у 6 гуртожитках 

Харківських ВНЗ (Харківський національний технічний університет 

сільського господарства ім. Петра Василенко, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, Харківський національний автодорожній 

університет, Харківський державний університет харчових технологій, 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва). Місцями 

в гуртожитках забезпечено 531студентів та 37 співробітників із родинами. 

Налагоджена співпраця з 23 підприємствами України, на яких студенти 

проходять виробничу практику. Напрацьована методика проведення виїзних 

занять на підприємствах.  

Студенти ЛНАУ мають можливість проходити закордонну практику на 

сільськогосподарських підприємствах Великобританії, Данії, Швеції, 

Нідерландів, Фінляндії, Канади, США, Австралії, Нової Зеландії та інших 

країнах. 

У 2016 році університет став повноправним членом Харківського 

університетського консорціуму, має вільний доступ до наукових бібліотек, а 

отже, наукових та методичних праць учених та провідних науковців 

Харківських ВНЗ.  

Саме дякуючи талановитим студентам, високо досвідченому 

професорсько-викладацькому складу та співробітникам у найтяжчих умовах 

вдалося зберегти та збагатити багаторічні традиції ВНЗ.  
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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Добір і використання науково-педагогічних кадрів у Луганському 

національному аграрному університеті здійснюється згідно чинного 

законодавства України – Закону України «Про вищу освіту», нормативних та 

інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, зокрема 

наказу Міністерства освіти і науки України про застосування Закону України 

«Про вищу освіту» від 10 травня 2002 року №296; «Положення про порядок 

наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у 

загальнодержавній власності» (затверджене наказом Міністерства освіти 

України від 5 серпня 1993 року №293) в тій його частині, що не суперечить 

Закону «Про вищу освіту». 

 В університеті склалася певна система підбору кадрів високої 

кваліфікації на вакантні посади професорсько-викладацького складу шляхом 

укладання контрактів, обговорення кандидатур на засіданнях кадрової і 

конкурсної комісії та Вченій раді. Здійснюється також комплекс заходів із 

заохочення викладачів у цьому напрямку – одноразове преміювання та 

винесення подяк за високі досягнення у навчально-виховній та громадській 

роботі; опублікування на сайті університету та в офіційних групах у 

соціальних мережах матеріалів, які висвітлюють досягнення  та інноваційні 

підходи працівників. 

При комплектуванні педагогічного складу застосовуються принципи 

наявності альтернативних кандидатур, гласності, демократичності; вимоги 

чинного законодавства. 

Усі працівників, що займають  викладацькі посади, мають повну вищу 

освіту. Частка викладачів із науковими ступенями та вченими званнями 

становить 61,2 %.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів та постійне підвищення їх 

професійної майстерності ведуться шляхом навчання у докторантурі та 

аспірантурі, стажування у провідних ВНЗ (установах) та на виробництві. Так, 
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у 2017 році в аспірантурі університету навчались 8 осіб із складу педагогічних 

працівників університету; ще 2 особи навчаються в аспірантурах інших 

навчальних закладів.  

Укомплектованість університету науково-педагогічними працівниками 

у 2017 році (табл. 1.1) згідно із затвердженим штатним розписом та 

контингентом студентів склала 100%. З них відповідно професорів, докторів 

наук – 23; кандидатів наук, доцентів –70. 

Таблиця 1.1 

Укомплектованість університету науково-педагогічними працівниками 

Показник Всього 

В тому числі: 

Проф., 

докт. 

наук 

Проф., 

канд. 

наук 

Докт. 

наук, 

доц. 

(СНС) 

Доц. 

(СНС), 

канд. 

наук 

Доцент 

(без 

ступеня) 

Канд. 

наук (без 

звання) 

Разом 

Штатні 

працівники 

110  

(91+19) 
6 2 3 28  24 

63 

(57,3%) 

Працівники, 

що працюють 

за 

сумісництвом 

42 9 0 3 16 1 1 
30 

(71,4%) 

Разом 152 
15 2 6 44 1 25 93 

(61,2%) 23 70 

Загальна характеристика викладацького складу наведена в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2  

Характеристика викладацького складу 

Луганського національного аграрного університету 

Показники 2017 рік 

1 2 

Штатна чисельність професорсько-викладацького 

складу (осіб) 

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

110  
(91шт.+19вн.сум.) 

11 

52 

Кількість сумісників (всього) 

в т.ч.: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

42 

12 

18 
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Продовження таблиці 1.2  

1 2 

Середній вік викладачів  

в т. ч.: докторів наук, професорів  

           кандидатів наук, доцентів 

48 

64 

51 

Кількість викладачів пенсійного віку  

в т.ч.: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

27 

11 

13 

Кількість звільнених викладачів (всього) 

в т.ч.: докторів наук, професорів  

           кандидатів наук, доцентів 

35 

1 

20 

Кількість зарахованих викладачів (всього) 

в т.ч.: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

45 

9 

29 

Частка кафедр, які очолюються особами з 

науковими ступенями і званнями (%) 

в т.ч.: докторів наук, професорів (6) 

           кандидатів наук, доцентів (14) 

 

95,3 

28,6 

66,7 

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної 

спеціальності: 

докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

на стадії захисту кандидатської дисертації 

 

20 

5 

14 

1 

 

Загалом науково-педагогічні кадри університету кваліфіковані, 

компетентні і спроможні проводити навчальний процес згідно з вимогами 

вищої освіти та сучасного аграрного сектору виробництва.  

В складі університету 22 кафедри, з них 20 випускаючих кафедр. 

Викладачами з науковими ступенями та вченими званнями очолюються 95,3% 

кафедр. Не всі кафедри очолені докторами наук, професорами, але у цьому 

напрямку постійно ведеться активна робота і ректором, і Вченою радою 

університету. 

Динаміка формування особового складу наведена в таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Динаміка формування особового складу працівників  

Дата 

Кількість 

працівників, 

осіб 

У т. ч. 

викладачів, 

осіб 

Кількість 

ставок 

викладачів, 

одиниць 

У т.ч. тих, що 

мають наукові 

ступені і вчені 

звання, осіб 

на 31.12.2016 191 146 127 87 

на 19.05.2017 
196 

151 141 91 

на 20.12.2017 152 137,5 93 

 

Для ведення повноцінного навчального процесу  з  01.11.2017  на 25,1 

збільшено кількість ставок науково-педагогічного персоналу. На сьогодні у 

штатний розпис університету закладено 141 ставка науково-педагогічного 

персоналу, у тому числі 111,85 ставок за загальним фондом замість 86,75 

ставок у 2016-2017 навчальному році. 

У зв’язку з рішенням Вченої ради університету про відкриття у другому 

півріччі 2017 році регіонального навчально-наукового інституту у місті 

Старобільськ Луганської області штатний розпис університету також 

необхідно доукомплектувати адміністративним та господарсько-

обслуговуючим персоналом. 
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

В університеті у навчальному році планується 52 тижня теоретичного 

навчання (з них 4 тижня – екзаменаційні сесії). Навчальний процес за денною 

формою навчання організовується за семестровою системою. Усі види 

практик і проводяться поза термінами теоретичного навчання. Канікули 

встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 12 тижнів. Їх конкретні 

терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний 

рік. 

Знання та вміння, що набули студенти з кожної дисципліни оцінюються 

під час семестрового контролю. Робочий навчальний план передбачає 

наявність у студентів до 8 видів контролю за кожну сесію. Успішність 

оцінюється за національною, 100-бальною та ECTS шкалою.  

2.1. Аналіз контингенту студентів 

Після переміщення Луганського НАУ велася робота по інформуванню  

студентів щодо зміни місцезнаходження університету. 

Відповідно до даних бази ЄДЕБО, кількість студентів станом на 01.12.17 

року складає 2224 осіб (табл. 2.1.1).  

Таблиця 2.1.1  

Динаміка руху контингенту студентів 

За формами навчання 
Кількість студентів  

станом на 19.05.17 року 

Денна 1319 

Заочна 905 

З них кількість іноземних 

студентів: 

 

- Денна  16 

- Заочна  70 

Усього 2224 

 



11 
 

Зроблено набір студентів для навчання на базі відокремленого підрозділу 

«Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету» 

(с. Веселе, Старобільський район Луганської області): факультет ветеринарної 

медицини, факультет  механізації сільського господарства, факультет харчових 

технологій, агрономічний факультет, білого-технологічний та економічний 

факультети. Аналіз контингенту студентів наведено в таблиці 2.1.2. 

Таблиця 2.1.2  

Аналіз контингенту студентів ЛНАУ на базі  

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» 

Денна форма навчання 

Спеціальність 1 

курс 

2 

курс 

073 Менеджмент 10 - 

181 Харчові технології 9 10 

201 Агрономія 18 12 

204 Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва  

13 13 

208 Агроінженерія 49 43 

211 Ветеринарна медицина 8 16 

Разом 107 94 

Заочна форма навчання 

201 Агрономія 8 11 

208 Агроінженерія 17 12 

Всього по заочній формі навчання 25 22 

Разом 132 116 

Загальна кількість студентів 248 

 

Відповідність рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

засвоєних студентами під час навчання в університеті до вимог стандартів 

вищої освіти  встановлює державна атестація. Усього з моменту переміщення 

випуск студентів університету склав 1435 чоловік (табл. 2.1.2). 
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Таблиця 2.1.2  

Аналіз випускників університету 

 

2.2. Підготовка наукових кадрів 

 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в університеті 

здійснюється через аспірантуру та докторантуру відповідно до наукових 

тематик кафедр. Зарахування до аспірантури і докторантури на навчання за 

рахунок державного замовлення здійснюється на конкурсній основі. Існує 

контрактна форма підготовки аспірантів і докторантів за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб. Кількість аспірантів, які навчаються в університеті 

наведено в таблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

№ 

з/п 
Показник 

30.12.2015

, осіб 

30.12.2016, 

осіб 

15.11.2017

, осіб 

1. Загальна чисельність аспірантів, усього 20 19 27 

1.1.  з них:   – з відривом від виробництва 12 12 17 

1.2.     – без відриву від виробництва 8 7 10 

2. Чисельність аспірантів прийнятих  9 4 9 

3. Чисельність аспірантів, які закінчили 

аспірантуру 
3 4 – 

 

Дані щодо кількості захищених дисертацій працівниками університету 

наведено у таблиці 2.2.2: 

Випуск студентів 

Луганського НАУ, 

переміщеного до 

м. Харків 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Усього, з 

переміщення 

до 01.12.2017 

року 

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Бакалавр 142 7 133 124 203 140 478 271 

у т. ч. Бакалавр зі 

скороченим 

терміном навчання 

50 6 35 46 98 49 183 101 

Спеціаліст 97 - 114 58 73 186 284 244 

Магістр 39 - 12 4 80 23 131 27 

УСЬОГО: 278 7 259 186 356 349 893 542 
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Таблиця 2.2.2 

№ 

з/п 
Показник 

30.12.2015

, осіб 

30.12.2016, 

осіб 

15.11.2017

, осіб 

1. Кількість захищених дисертацій 

працівниками університету, усього 
6 2 2 

1.1.  з них: – кандидатських дисертацій 5 2 2 

1.2.   – докторських дисертацій 1 – – 

 

На 15 листопада 2017 року в аспірантурі навчаються 27 аспірантів: 

 5 осіб навчаються за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності); 

 4 особи навчаються за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва; 

 3 особи навчаються за спеціальністю 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія 

епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія (з них 1 особа в 

академічній відпустці по догляду за дитиною). 

 1 особа навчається за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та 

вироби; 

 1 особа навчається за спеціальністю 16.00.05 – Ветеринарна хірургія; 

(в академічній відпустці по догляду за дитиною). 

 1 особа навчається за спеціальністю 16.00.07 – Ветеринарне акушерство; 

 5 осіб навчаються на спеціальність 133 – Галузеве машинобудування; 

 5 осіб навчаються на спеціальність 073 – Менеджмент; 

 2 особи навчаються на спеціальність 211 – Ветеринарна медицина. 

Всього у кінці листопада – грудні 2017 року аспірантуру університету 

закінчили 4 аспіранта за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності): Нігматова О.С., 

Мінакова В.О., Ільїна О.В. та Кондратенко О.В. 

Ільїна О.В. пройшла фаховий семінар на економічному факультеті 

ЛНАУ та попередній захист на базі спеціалізованої ради Таврійському 

державному агротехнолочіному університеті (м. Мелітополь). Заплановано 
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захист дисертаційної роботи у Таврійському державному агротехнолочіному 

університеті (м. Мелітополь) навесні 2018 року. 

Попередній захист дисертаційних робіт Нігматової О.С., 

Мінакової В.О. та Кондратенко О.В. заплановано на березень-квітень 2018 

року.  

З 2016 року підготовка здійснюється за трьома спеціальностями згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2016 року № 933, а 

саме (табл. 2.2.3): 

Таблиця 2.2.3 

Галузь знань Спеціальність 

07 Управління та адміністрування 073 – Менеджмент 

13 Механічна інженерія 133 – Галузеве машинобудування 

21 Ветеринарна медицина 211 – Ветеринарна медицина 

За новим переліком спеціальностей у вересні 2017 року було зараховано 

до аспірантури 9 аспірантів, з них 4 – за кошти державного бюджету та 5 – за 

кошти фізичних осіб. 

2.3. Результати вступної кампанії  

На базі переміщеного Луганського національного аграрного 

університету (м. Харків), який є уповноваженим ВНЗ, згідно наказу МОН 

№697 від 21.06.2016 року, з 1 липня 2017 року по 20 вересня 2017 року 

працював освітній Центр «Донбас-Україна». 

Метою створення Центру було сприяння та залучення до освітнього 

процесу на території України абітурієнтів з територій проведення 

антитерористичної операції  із наданням можливості вступу до переміщеного 

ЛНАУ не маючи українського атестату про повну середню освіту та/ або без 

проходження ЗНО. 

Через освітній центр, за період роботи ступної компанії 2017 року до 

ЛНАУ вступило 105 студента, 11 з яких пройшли державну підсумкову 
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атестацію та отримали атестати про повну середню освіту державного зразка 

(табл. 2.3.1.).  

Таблиця 2.3.1 

Аналіз роботи освітнього Центру «Донбас-Україна» за 2017 рік 

Кільксть 

осіб, що 

звернулося 

до ОЦ 

Донбас-

Україна за 

консульта-

цією, 

осіб 

Направлено 

для 

проходження 

ДПА до 

школи 

Подано 

документі

в для 

вступу 

тимчасова 

довідка 

 

Кількість 

осіб, 

направлених 

для вступу 

до ПТНЗ із 

тимчасовою 

довідкою 

Кількість 

осіб, які 

вступили до 

ВНЗ із 

документом 

про освіту 

державного 

зразка (за 

вступними 

іспитами) 

Кількість осіб, 

які вступили до 

ВНЗ із 

тимчасовою 

довідкою (за 

вступними 

іспитами) 

105 29 29 

 

- 76 29 

Кількість дистанційних звернень за консультаціями до Центру (телефон, 

e-mail) досягла кількості більше трьохсот та продовжували поступати після 

закінчення термінів роботи. Створення та робота освітнього центру  «Донбас-

Україна»  виявило  велику зацікавленість та прагнення до вступу до внз серед 

абітурієнтів з територій проведення антитерористичної операції, тому 

існування та подовження роботи Центру є необхідністю у прагненні 

отримання вищої освіти  на території України особами, які залишилися на 

території проведення антитерористичної операції. 

Зараховано було 1099 особи, з яких 458 особи - на денну форму 

навчання.  

Бакалавр: 

- на основі повної загальної середньої освіти було зараховано 217 особи, 

з яких 187- за державним замовленням (153 - на денну форму навчання); 

- на основі диплома молодшого спеціаліста  зараховано 496, з яких 300 – 

за державним замовленням (231 – на денну форму навчання); 

На ОР «Магістр» було зараховано 353 осіб, з яких 109 за державним 

замовленням (76 – на денну форму навчання) (табл. 2.3.2-2.3.4). 
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Таблиця 2.3.2 

Аналіз вступників за ОР «Бакалавр» 

Факультети Спеціальність 
Кількість заяв Зараховані 

Зараховані на 

бюджет 

Зараховані на 

контракт 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Агрономічний 

Агрономія 61 5 20 5 18 4 2 1 

Лісове 

господарство 
29 5 15 4 12 4 3 0 

Біолого-

технологічний 

Технологія 

виробництва і 

переробка прод. 

твар-ва 

10 10 7 3 7 1 0 2 

Будівельний 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

44 7 22 7 20 5 2 2 

Геодезія та 

землеустрій 
12 1 9 1 9 0 0 1 

Ветеринарної 

медицини 

Ветеринарна 

медицина 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Економічний 

Економіка 10 0 8 4 4 0 4 4 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

4 3 4 3 3 2 1 1 

Маркетинг  21 1 9 1 8 1 1 0 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

16 8 11 4 7 0 4 4 

Облік і 

оподаткування 
10 12 6 8 4 2 2 6 

Менеджмент 35 17 15 14 15 5 0 9 

Механізації 

с/г 
Агроінженерія 23 5 11 5 9 5 2 0 

Харчових 

технологій 

Екологія 10 0 8 0 8 0 0 0 

Харчові технології 25 7 12 6 10 5 2 1 

Всього 310 81 157 65 134 34 23 31 
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Таблиця 2.3.3 

Аналіз вступників за ОР «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 

Факультети Спеціальність 

Кількість заяв Зараховані 
Зараховані на 

бюджет 

Зараховані на 

контракт 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Агрономічний 
Агрономія 62 24 47 18 46 16 1 2 

Лісове господарство 11 10 9 9 9 9 0 0 

Біолого-

технологічний 

Технологія виробництва 

і переробка прод. твар-

ва 

25 11 20 9 20 4 0 5 

Будівельний 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
13 15 11 13 9 5 2 8 

Геодезія та 

землеустрій 
14 7 12 7 12 3 0 4 

Ветеринарної 

медицини 
Ветеринарна медицина 48 0 34 0 15 0 19 0 

Економічний 

Економіка 12 3 5 3 5 0 0 3 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

9 4 5 3 5 0 0 3 

Маркетинг  11 7 5 5 5 0 0 5 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

13 15 7 16 5 0 2 16 

Облік і 

оподаткування 
18 26 11 14 5 0 6 14 

Менеджмент 14 7 12 9 5 0 7 9 

Механізації с/г Агроінженерія 84 34 77 32 62 27 15 5 

Харчових 

технологій 

Екологія 10 5 7 1 7 0 0 1 

Харчові технології 28 13 20 6 20 5 0 1 

Всього 372 181 282 145 230 69 52 76 
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Таблиця 2.3.4 

Аналіз вступників за ОР «Магістр» 

Факультети Спеціальність 

Кількість заяв Зараховані 
Зараховані на 

бюджет 

Зараховані на 

контракт 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Агрономічний 
Агрономія 47 27 32 23 10 10 22 13 

Лісове господарство 16 9 8 6 4 0 4 6 

Біолого-

технологічний 

Технологія виробництва 

і переробка прод. твар-ва 
29 16 23 13 7 6 16 7 

Будівельний 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
19 29 13 26 6 7 7 19 

Геодезія та 

землеустрій 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ветеринарної 

медицини 
Ветеринарна медицина 85 0 40 0 29 0 11 0 

Економічний 

Економіка 0 0 0 0 0 0 0 0 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Маркетинг  19 6 5 2 3 0 2 2 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Облік і 

оподаткування 
28 28 11 19 6 0 5 19 

Менеджмент 33 42 19 31 10 0 9 31 

Механізації 

с/г 
Агроінженерія 49 23 38 22 18 12 20 10 

Харчових 

технологій 

Екологія 12 6 10 5 4 0 6 5 

Харчові технології 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього 337 186 199 147 97 35 102 112 

          

За областями контингент студентів, що вступили до університету в 2017 

році розподілився таким чином: 

Луганська область – 55 % 

Донецька область – 22,5 % 

Харківська область – 13 % 

Інші – 80 чол. – 9,8 % (Київська, Дніпропетровська, Сумська, Одеська, 

Херсонська області  та 10 інших областей). 
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За результатом вступної кампанії ЛНАУ посів третє місце серед 

аграрних ВНЗ Харкова по набору після Харківського національного 

університету ім. В.В. Докучаєва та Харківського національного технічного 

університет ім. Василенко.  

2.4. Навчально-методична робота 

Переміщення Луганського національного університету відбулось на 

підставі наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України № 

408 від 20.10.2014 року, а організація учбового процесу згідно з наказу № 37-

18-1-13/16189 від 23.10.2014 року «Про організацію освітнього процесу в 

Луганському національному аграрному університеті». Але ці накази не 

розкривали механізмів цього переміщення.  

Вся документація, включаючи і навчально-методичну залишилась в 

Луганську, на окупованій території. 

Одним з важливіших критеріїв, що визначають якість освітнього 

процесу в університеті є стан навчально-методичної роботи викладачів. Цей 

напрям в діяльності викладачів Луганського національного аграрного 

університету має особливу складність, оскільки при переміщенні до м. Харків 

у 2014 році весь методичний матеріал залишився на непідконтрольній 

українській  владі території.  

Основними напрямами навчально-методичної роботи в університеті є: 

 удосконалення нормативно-правової бази університету; 

 методичне забезпечення дисциплін відповідно до ліцензійних вимог; 

 постійне оновлення методичної літератури згідно з розвитком відповідних 

галузей та змінами стандартів; 

 врахування під час роботи євроінтеграційного вектору розвитку держави; 

 запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов і вимог 

до мовних кваліфікацій; 

 поєднання навчання з науковими дослідженнями; 

 забезпечення академічної доброчесності в університеті; 
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 введення елементів дистанційного навчання; 

 введення дуальної системи освіти. 

 

Моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної 

роботи здійснює науково-методична комісія університету, яка є дорадчим 

органом та має на меті досягнення світового рівня якості освіти та набуття 

учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг. 

Склад науково-методичної комісії університету наступний: 

1) Голова: Овчаренко Олексій Анатолійович, к.т.н., доцент, проректор з 

навчально-наукової роботи; 

2) Заступник голови: Васюренко Лариса Валентинівна, к.е.н., в. о. декана 

економічного факультету; 

3) Секретар: Дубін Руслан Анатолійович, к.вет.н., доцент кафедри 

інфектології, якості і безпеки продукції АПК; 

Члени комісії: 

4) Бабенко Олексій Петрович, к.вет.н., доцент, декан факультету ветеринарної 

медицини;  

5) Березенко Катерина Сергіївна, декан факультету харчових технологій;  

6) Германенко Олександр Миколайович, к.е.н, доцент, декан біолого-

технологічного факультету;  

7) Капустін Олексій Олександрович, завідувач навчального відділу. 

8) Корчажкіна Людмила Анатоліївна, к.с-г.н., доцент, завідувач кафедрою 

агрохімії, ґрунтознавства та землеробства;  

9) Кочетков Олексій Васильович, к.е.н., професор кафедри менеджменту, 

статистики та економічного аналізу; 

10) Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і 

економічної кібернетики; 

11) Лімаренко Світлана Миколаївна, ст. викладач кафедри менеджменту, 

статистики та економічного аналізу; 
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12) Логвиненко Михайло Вікторович, ст. викладач кафедри ремонту машин, 

експлуатації машинотракторного парку та охорони праці; 

13) Могутова Валентина Федорівна, к.с.-г.н., доцент завідувач кафедри 

технології молока та молокопродуктів;  

14) Овчаренко Ганна Василівна, к.мед.н., ст. викладач кафедри фізіології та 

мікробіології; 

15) Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, к.е.н, доцент, декан по роботі з 

іноземними студентами;  

16) Поляков Анатолій Миколайович, к.т.н., доцент, декан факультету 

механізації;  

17) Радов Станіслав Георгійович, к.т.н, доцент, в. о. декана будівельного 

факультету;  

18) Тупченко Валерія Володимирівна, к.п.н., завідувач кафедрою 

загальноосвітніх дисциплін;  

19) Чернікова Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент, декан центру заочної та 

дистанційної освіти; 

20) Чугаєв Сергій Вікторович, к.с.н., в. о. декана агрономічного факультету; 

21) Фесенко Григорій Васильович, к.т.н., доцент кафедри «Ремонт машин, 

експлуатація машино-тракторного парку та охорона праці». 

Відповідно до положення «Про науково-методичну комісію 

Луганського національного аграрного університету», у 2017 році, вона 

вирішувала наступні завдання: 

 розроблення рекомендацій щодо імплементації передового досвіду 

навчально-методичної роботи в освітню діяльність деканатів та кафедр 

університету; 

 координація науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах; 

 обговорення проектів нових нормативних документів, що мають 

регламентувати організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, 

підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення; 
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 розгляд питань з ініціативи ректорату та Вченої ради університету щодо 

організаційного, методичного рівня навчального процесу та наукове його 

забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах і підготовка висновків 

про їх відповідність установленим вимогам; 

 оцінювання доцільності внесення нових нормативних документів на 

розгляд вченої ради університету; 

 надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування 

нормативних документів з навчально-методичної роботи; 

 узагальнення, схвалення та поширення ліпшого досвіду організації 

навчально-методичної роботи факультетів і кафедр університету та досвіду 

світових лідерів освіти; 

 надання допомоги щодо активізації застосування в навчальному процесі 

інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних 

продуктів; 

 удосконалення навчально-методичного забезпечення; 

 сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів; 

 участь в організації науково-методичних конференцій ЛНАУ (окреслення 

проблематики, актуальності, визначення формату проведення тощо); 

 участь у підготовці та координації планів видання навчально-методичної 

літератури. 

Для більш ефективної роботи науково-методичної комісії створюються 

робочі групи, які попередньо вивчають питання та пропонують проекти 

відповідних документів. Також розроблена інтернет-платформа де 

розміщуються попередні проекти документів, планів, форм тощо. Завдяки цієї 

новації кожен член науково-методичної комісії має можливість заздалегідь 

запропонувати свої правки або підтримати чи заперечити пропозиції інших 

членів комісії. При значній підтримці, запропоновані зміни можуть бути 

включені до проекту на етапі дистанційного обговорення, все інше виноситься 

на обговорення під час засідання. Модератором цього процесу є голова комісії. 
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Таким чином, колективна робота науково-методичної комісії триває постійно. 

Це дозволяє значно розширити її функціонал, зняти напруженість самих 

засідань, виключити випадки прийняття «сирих» рішень та значно підвищити 

рівень наукової, навчальної та методичної діяльності університету. 

В умовах автономії закладів освіти дуже важливим є напрацювання 

власної нормативно-правової бази. Саме вона закладає необхідні механізми 

ефективного функціонування всієї установи. У 2017 році науково-методичною 

комісією були розроблені, розглянуті та ухвалені наступні положення: 

 Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Луганського національного аграрного університету.  

Розробники – проректор з навчально-наукової роботи Овчаренко О.А., 

декан будівельного факультету Радов С.Г. 

 Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 

університету 

Розробник – в. о. декана факультету харчових технологій Березенко К.С. 

 Типове положення про деканат факультету Луганського національного 

аграрного університету 

Розробник – декан біолого-технологічного факультету Германенко О.М. 

 Типове положення про кафедру Луганського національного аграрного 

університету 

Розробник – декан біолого-технологічного факультету Германенко О.М. 

 Про проведення практик студентів і стажувань випускників  за кордоном 

Розробник – декан по роботі з іноземними студентами Орлова-

Курилова О.В. 

 Про науково-дослідну частину Луганського національного аграрного 

університету 

Розробник – завідувач кафедри фізіології та мікробіології Пархоменко Л.І. 
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 Про вчену раду факультету Луганського національного аграрного 

університету 

Розробник – проректор з навчально-наукової роботи Овчаренко О.А. 

 Про науково-методичну комісію факультету Луганського національного 

аграрного університету 

Розробник – проректор з навчально-наукової роботи Овчаренко О.А. 

Ще однією важливою складовою нормативно-правової бази є форми 

документів, що впорядковують діяльність університету. Вони повинні бути 

чіткими, зрозумілими, комфортними для використання та в повній мірі 

відображати всю необхідну інформацію. 

У 2017 році були перероблені та вдосконалені наступні форми: 

 Залікова книжка студента 

Розробник – в. о. декана агрономічного факультету Чугаєв С. В. 

 Навчальна картка студента 

Розробник – в. о. декана факультету харчових технологій  Березенко К. С. 

 Навчальний план 

Розробник – декан будівельного факультету Радов С. Г. 

 Робочий навчальний план 

Розробник – декан будівельного факультету Радов С. Г. 

 Робоча навчальна програма навчальної дисципліни 

Розробник – завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики 

Кукса І.  М. 

 Навчальне навантаження кафедри 

Розробник – декан будівельного факультету Радов С. Г. 

 Розподіл навчальної роботи 

Розробник – декан будівельного факультету Радов С. Г. 

 Індивідуальний план роботи викладача  

Розробник - проректор з навчально-наукової роботи Овчаренко О. А. 

 Журнал взаємних і контрольних відвідувань  
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Розробник - декан факультету ветеринарної медицини Бабенко О. П. 

 Договір про проведення практики студентів  

Розробник – завідувач виробничою практикою Пиріжок Т. Ю. 

 Направлення на практику  

Розробник – завідувач виробничою практикою Пиріжок Т. Ю. 

 Щоденник практики  

Розробник – завідувач виробничою практикою Пиріжок Т. Ю. 

 Журнал реєстрації довідок (деканат) 

Розробник – в. о. декана агрономічного факультету Чугаєв С. В. 

 Графік навчального процесу 

Розробник – декан будівельного факультету Радов С. Г. 

 відомість обліку успішності з дисципліни 

Розробник – в. о. декана факультету харчових технологій  Березенко К. С. 

 Відомість обліку успішності з інтегрованої дисципліни 

Розробник – в. о. декана факультету харчових технологій  Березенко К. С. 

 Форма індивідуального завдання на виробничу практику 

Розробник – завідувач виробничою практикою Пиріжок Т. Ю.  

 Основою для будь-якої навчальної або методичної роботи є навчальні 

плани. Організація їх формування, міжфакультетська координація та контроль 

за виконанням стандартів покладений на науково-методичну комісію. Основні 

законодавчі норми, виконання яких контролюється комісією наступні:  

 кількість навчальних дисциплін на рік (враховуючи практики) не повинна 

перевищувати шістнадцяти; 

 обсяг одного кредиту ЄКТС дорівнює 30 годинам; 

 кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС при денній 

формі навчання становить 33%, при заочній формі навчання – 10%; 

 загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС; 
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 навантаження одного навчального року повинен становити 60 кредитів 

ЄКТС 

 обсяг бакалаврського плану повинен становити 240 годин; 

 обсяг магістерського плану повинен становити 90 кредитів. 

Те що Луганський національний аграрний університет є тимчасово 

переміщеним закладом вищої освіти накладає деякі особливості на 

організацію освітнього процесу та формування навчальних планів. Це 

пов’язано з наявністю малочисельних груп (зі складом до 7 осіб). Для 

забезпечення можливості проведення в таких групах повноцінних занять з 

плановим об’ємом аудиторної роботи (33,3% від обсягу дисципліни) 

необхідно об’єднувати потоки при вивченні однакових дисциплін. Для цього 

були розроблені рекомендації для  встановлення об’єму таких дисциплін як 

історія України, філософія, українська мова, іноземна мова, вища математика, 

фізика, економіка, основи охорони праці та інші. 

Взагалі було розглянуто та рекомендовано до затвердження вченою 

радою 60 навчальних планів бакалаврського освітнього рівня (денної та 

заочної форми навчання), 22 плани магістерського рівня (денної та заочної 

форми) та 6 планів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії». 

Крім того, науково-методичною комісією розглядались ліцензійні 

справи зі спеціальностей: 

 211 - Ветеринарна медицина; 

 071- Облік і оподаткування; 

 193 - Геодезія та землеустрій; 

 072- Фінанси, банківська справа та страхування. 

Зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» розглядається подальше 

впровадження подвійних дипломів із закордонними закладами вищої освіти. 

З кожним роком зростає конкурентна боротьба між університетами. В 

тому числі Міністерство освіти і науки складає рейтинги закладів освіти, 

основним елементом яких є рівень міжнародного визнання та євроінтеграція 
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установи. В 2017 році Луганський національний агарний університет 

долучився до проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для 

університетів». Його метою є підвищення рівня оволодіння студентами 

англійською мовою та започаткування викладання спеціальних дисциплін 

англійською мовою. В вересні 2017 року на засіданні науково-методичної 

комісії був розглянутий та затверджений план дій на 2017-2018 н. р., який 

включає наступні етапи: 

1) обговорення та затвердження плану дій на НМК ЛНАУ; 

2) презентація проекту та його етапів на рівні університету; 

3) формування плану дій та тематики дисемінації; 

4) висвітлювання основних стадій проекту в засобах масової інформації; 

5) впровадження інновацій в навчальний процес з обов’язковим 

взаємовідвідуванням та обговоренням; 

6) семінари для викладачів; 

7) семінари, лекції, практичні заняття для здобувачів вищої освіти ЛНАУ; 

8) розробка методичних рекомендацій для науково-педагогічних 

співробітників, які викладають фахові дисципліни англійською мовою; 

9) заохочення та підтримка викладачів фахових дисциплін, які викладають та 

створюють навчальні матеріали англійською мовою; 

10) створення спільноти викладачів англійської мови для професійного / 

академічного спілкування і викладачів фахових дисциплін; 

11) підвищення рівня володіння англійською мовою для проходження 

закордонних практик за фахом; 

12) розробка та імплементація проекту «антикафе»; 

13) звіт на засідання НМК ЛНАУ про виконану роботу. 

Ще одним елементом євроінтеграції в університеті є введення в 

навчання позакредитної дисципліни «Євроатлантична інтеграція України», що 

буде викладатись у другому семестрі. Керівник курсу – д.іст.н., проф. 

Борисова О. В. Крім того прийняте рішення: включити в робочі програми 
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спеціальних дисциплін розгляд стандартів, що використовуються в країнах 

Євросоюзу. 

Важливим елементом діяльності університету є впровадження елементів 

електронного управління. Це значно знижує об’єм рутинної роботи, що на тлі 

нестачі допоміжного персоналу є найактуальнішою задачею. У 2017 році була 

продовжена робота над вдосконаленням програми планування та розподілу 

навантаження «LeherPlan» (розробник – декан будівельного факультету Радов 

С. Г.). 

Також розпочалась робота над більш глобальним програмним 

забезпеченням (розробник – доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін 

Филипова І. Г.), яке буде включати наступні бази даних з доступом через 

мережу інтернет (рис. 1): 

- науково-педагогічні працівники; 

- студенти; 

- дисципліни; 

- аудиторний фонд. 

 
Рис. 1. Проектування програмного забезпечення електронного 

управління університетом 
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Використовуючи ці бази програмне забезпечення повинне формувати 

навчальні плани, навантаження, розклад занять та іншу документацію що 

повинна забезпечувати злагоджену роботу університету. В 2017 році був 

відпрацьований модуль для створення розкладу занять. 

Ще одним напрямом методичної діяльності університету це введення 

елементів дистанційного навчання. Для цього розроблена інтернет платформа 

на базі програмного продукту Moodle для розміщення  навчально-методичного 

забезпечення ЛНАУ. В цьому ресурсі для використання студентам доступні 

робочі програми навчальних дисциплін, що завантажуються перед початком 

навчального року (загальна кількість програм становить 924 одиниці).  

В 2017 році велась робота з розробки та розміщення в електронному 

ресурсі лекційних курсів (загальна кількість 499 одиниць) та методичних 

рекомендацій з дисциплін (загальна кількість 80 одиниць) відомості про цю 

роботу в розрізі кафедр наведена в таблиці 2.5.1. Ця робота постійно 

освітлюється на ректоратах та засіданнях науково-методичної комісії, в ході 

яких відокремлюються системні помилки та розроблюються рекомендації до 

подальшого розвитку елементів дистанційного навчання в університеті. 

Таблиця 2.5.1 

Розробка навчально-методичного забезпечення та наповнення 

електронного ресурсу ЛНАУ в 2017 році 

Шифр 

кафедри 
Назва факультету або кафедри 

Робочі 

програми 

Лекційні 

курси 

Методичні 

рекомендації 

1 2 3 4 5 

13 Агрономічний факультет 130 87 10 

13.1. 
Кафедра селекції. рослинництва та захисту 

рослин 38 20 3 

13.2. 
Кафедра лісівництва. плодоовочівництва та 

біології рослин 58 35 3 

13.3. 
Кафедра агрохімії. ґрунтознавства та 

землеробства 34 32 4 

14 Біолого-технологічний факультет 70 40 8 

14.1. Кафедра біології тварин 23 16 2 

14.2. Кафедра розведення та генетики тварин 22 14 3 
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Продовження таблиці 2.5.1 

1 2 3 4 5 

14.3. 
Кафедра технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва 25 10 3 

15 Будівельний факультет 170 50 9 

15.1. Кафедра загальноосвітніх дисциплін 41 23 4 

15.2. Кафедра землевпорядкування і кадастру 43 7 1 

15.3. Кафедра будівництва та архітектури 86 20 4 

16 Факультет ветеринарної медицини 114 46 6 

16.1. 
Кафедра ветеринарної хірургії. терапії та 

акушерства 36 12  

16.2. Кафедра фізіології та мікробіології 32 17 3 

16.3. 
Кафедра інсектології, якості та безпеки 

продукції АПК 46 17 3 

17 Економічний факультет 278 158 26 

17.1. 
Кафедра економіки підприємства. 

маркетингу та економічної теорії 73 46 6 

17.2. 
Кафедра менеджменту. статистики та 

економічного аналізу 75 36 6 

17.3. Кафедра фінансів і економічної кібернетики 82 39 9 

17.4. Кафедра обліку і аудиту 48 37 5 

18 
Факультет механізації сільського 

господарства 80 61 10 

18.1. 

Кафедра ремонту машин експлуатації 

машинно-тракторного парку та охорони 

праці 38 28 4 

18.2. 
Кафедра механізації виробничих процесів у 

АПК 18 19 3 

18.3. Кафедра енергетичних засобів 24 14 3 

19 Факультет харчових технологій 82 57 11 

19.1. Кафедра технології харчових виробництв 16 13 4 

19.2. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності 32 24 3 

19.3. Кафедра історико-філософських дисциплін 34 20 4 

 РАЗОМ 924 499 80 

 

Викладачами кафедри землевпорядкування і кадастру представлений до 

видання рукопис навчального посібника «Навчальна геодезична практика», 

автори:  Глущенко В. М.,  Угненко Є. Б., Павленко Н. В., Ужвієва О. М., 

Тимченко О. М.  

Відповідно до пп. 8, п. 2, статті 16 Закону України «Про вищу освіту» 

система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає  
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забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. Для забезпечення цієї законодавчої норми університет, 

в цьому році  започаткував використання сервісу з перевірки робіт здобувачів 

вищої освіти на плагіат – Unplag. На базі цього ресурсу університет створює 

власний репозитарій з базою дипломних робіт (проектів), а також текстів 

наукових розробок. Перед проведенням підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти всі роботи обов’язково проходять процедуру перевірки на 

плагіат. Це стосується також наукових звітів викладачів за кафедральною 

тематикою. 
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3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових робіт 

У 2017 році університетом виконувались 16 наукових тем в межах 

кафедральних тематик, з них завершились у 2017 році – 3 теми, перехідних – 

13 тем, зареєстровані в УкрІНТЕІ – 7 тем (таблиця 3.1.2, 3.1.3).  

Одна тема виконується з державним фінансуванням (таблиця 3.1.1) – 

«Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з 

використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового 

синтезу та лазерного випромінювання». Номер державної реєстрації – 

0117U004840. Терміни виконання: початок – 1.01.2017 рік, закінчення – 

31.12.2018 рік. Науковий керівник канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри 

фізіології та мікробіології Пархоменко Л.І. Обсяг коштів, виділених на 

виконання НДР складає 980,8 тис. грн. Для виконання  I етапу роботи надано 

200 тис. грн.  I етап роботи: «Вивчити поширення асоційованих інфекцій у с./г 

птиці. Розробити регламент використання лазерного випромінювання та 

сполук тріазолінового ряду на розвиток ембріонів різних видів птиці та 

молодняку у постнатальний період на фоні щеплення живими вакцинами», 

виконаний у 2017 році. Під час його виконання отримані наступні результати: 

 знайдено рівняння лінії раціонального розміщення джерела, з точок якої 

еліпсоїд видно під одним і тим же кутом, рівним куту поширення пучка 

променів з насадки лазера. Це гарантує опромінювання майже всього 

розмірного ряду еліпсоїдів-яєць (99,73%) без втрат площі опромінюваної 

поверхні; 

 розроблено пристрій, що дозволяє обертати яйце на кут 360º в променях 

лазерного випромінюванні. Для опромінення використовуються 

напівпровідникові лазери з довжинами хвиль 0,405±0,1 нм, 0,445±0,1 нм, 

0,532±0,1 нм, 0,68±0,1 нм та потужністю випромінювання 50±1,0 мВт 

(потужність 0,532±0,1 нм лазера складала 5 Вт), кутом роз фокусування 22º; 
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 технічний результат, який може бути досягнутий за рахунок 

запропонованої корисної моделі зводиться до підвищення безпеки та 

екологічної чистоти технологічного процесу знезаражування інкубаційних 

яєць завдяки відсутності в переліку технологічних операцій знезаражування з 

використанням хімічних речовин, відсоткове співвідношення яких складно 

контролювати. 

Таблиця 3.1.1 

Перелік тем, що виконувались із державним фінансуванням у 2017 році 

№ 

з/п 

№ 

Держреєстрації 
Назва теми 

Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Факультет ветеринарної медицини 

1.  0117U004840 Вивчити поширення асоційованих 

інфекцій у с.-г. птиці. Розробити 

регламент використання лазерного 

випромінювання та сполук 

тріазолінового ряду на розвиток 

ембріонів різних видів птиці та 

молодняку у постнатальний період на 

фоні щеплення живими вакцинами 

Пархоменко 

Л. І., к.в.н., 

доцент 

2017-2018 

Таблиця 3.1.2  

Перелік тем, які завершуються в 2017 році 

№ 

з/п 

№ 

Держреєстрації 
Назва теми 

Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

Будівельний факультет 

1.  0116U007771 Загальні принципи забезпечення 

надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних 

конструкцій та основ 

Левадна С. І. 2016-2017 

Факультет ветеринарної медицини 

2.   Розробити науково-обґрунтовану 

програму профілактики, лікування 

інфекційних захворювань та 

підвищення продуктивності с.г. птиці 

з використанням біологічно активних 

речовин 

Пархоменко 

Л. І., к.в.н., 

доцент 

2013-2017 

Факультет харчових технологій 

3.   Охорона біорізноманіття та 

забезпечення сталого розвитку 

природного середовища Східного 

регіону України 

Кирпичова І. 

В., к.б.н., 

доцент 

2016 – 

2017 р. 
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Таблиця 3.1.3 

 Перелік тем, що переходять у 2017 році 

№ 

з/п 

№ 

Держреєстрації 
Назва етапу у 2016 році 

Науковий 

керівник 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 

Агрономічний факультет 

1.   Вивчення видового складу шкідників 

польових культур та впливу 

кліматичних умов на їх розвиток (2 

етап). 

Чугаєв 

С.В., к.с.-

г.н., в. о. 

декана 

2016-2020 

Економічний факультет 

2.  0116U005247 Аналіз особливостей аграрного 

виробництва в аграрних та 

агропромислових підприємствах 

України та ЄС (2 етап). 

Кочетков 

О.В., к.е.н, 

професор 

2016-2018 

Факультет механізації сільського господарства 

3.  0117U005023 Аналіз існуючих технологій 

технологічних процесів і засобів 

механізації АПК 

Брагінець 

М. В., д.т.н., 

професор 

2017-2020 

4.   Пошук шляхів підвищення ресурсу, 

якості роботи та продуктивності 

агрегатів, які використовуються у сфері 

виробництва сільськогосподарської 

продукції (2 етап). 

Тридуб 

А.Г., 

к.т.н., 

доцент 

2016-2019 

5.   Розробка методологічних передумов і 

програм досліджень щодо 

удосконалення експлуатаційних 

показників і забезпечення 

функціональної стабільності тракторів, 

автомобілів і сільськогосподарських 

машин (3 етап) 

Морозов І.В., 

д.т.н., 

професор, 

Варваров 

Л.М.,  

к.т.н., 

доцент 

2015-2019 

Будівельний факультет 

6.   Верифікація методу оцінки роботи 

ґрунтообробних робочих органів в 

польових умовах (4 етап) 

Овчаренко 

О.А., 

к.т.н., 

доцент 

2014-2018 

7.   Адаптація інформаційної системи до 

бази даних «файл – сервер» або «клієнт 

– сервер» (2 етап) 

Радов С.Г., 

к.т.н., 

доцент 

2016-2018 

Біолого-технологічний факультет 

8.   Обґрунтувати методи об’єктивної 

оцінки стану генофондної кріокон-

сервованої спермопродукції, що 

зберігалася протягом різного часу.   

Встановити вплив структурності 

раціону на перетравність поживних 

Коваленко 

В.М., к.с.-

г.н., доцент 

2013-2017 
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речовин в шлунково-кишковому тракті 

(4 етап) 

 

Продовження таблиці 3.1.3 

1 2 3 4 5 

9.  0117U004383 Провести порівняльну оцінку 

технологічних рішень утримання 

тварин у різні сезони року (1 етап) 

Шабля В. 

П., д.с.-г.н., 

СНС 

2017-2021 

Факультет ветеринарної медицини 

10.  0116U003339 Підготовка матеріально-технічної бази, 

засвоєння методів дослідження дії 

контрацептивних препаратів на організм 

свійських тварин на базі лікарень 

ветеринарної медицини (2 етап). 

Масс А.О., 

к.б.н., 

доцент 

2016-2020 

11.  0116U000974 Розробити імпортозаміщуючі 

серологічні (РНГА, ІФА) методи 

досліджень при МПВІ. Оптимізувати 

режими профілактичної дезінфекції 

технологічних поверхонь обладнання 

цеху завдяки сучасним дезінфікуючим 

препаратам і визначити якісний і 

кількісний склад залишкової санітарно-

показової мікрофлори (2 етап) 

Наливайко 

Л.І., д.вет.н. 

СНС 

2016-2020 

Факультет харчових технологій 

12.   2. Проведення фізико-хімічних 

досліджень (1 етап) 

Могутова 

В.Ф., 

к.с.-г.н., зав. 

кафедри 

2016-2020 

 

Викладачами університету щорічно подаються запити на фінансування 

наукових проектів (таблиця 3.1.4). 

Таблиця 3.1.4  

Запити на фінансування наукових проектів 
№ Рік Назва проекту Керівник Бали 

науково-

експертного 

висновку 

МОН 

Результати 

конкурсу 

1 2 3 4 5 6 

1. 2016 Моделі та методи організації 

офісу управління проектами 

органічного виробництва 

Фесенко Т. Г., 

к.т.н., доцент, 

38,5 балів 

 

фінансування 

не отримано 

2. 2016 Розробити ефективну схему 

профілактики асоційованих 

інфекцій птиці з 

використанням 

імуномодулюючих препаратів 

Пархоменко Л. 

І., к.в.н., доцент 

46,5 балів 

 
отримано 

фінансування 
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тріазолінового ряду нового 

синтезу та лазерного 

випромінювання 

Продовження таблиці 3.1.4  

1 2 3 4 5 6 

3. 2017 Встановити вплив 

технологічних рішень на 

господарсько-корисні ознаки 

та ефективність тваринництва 

Шабля В. П., 

д.с.-г.н., СНС 
30 балів 

у стадії 

розгляду 

4. 2017 Інноваційні рішення проблем 

контролювання африканської 

чуми свиней Удосконалення 

засобів упередження хвороби 

в промисловому свинарстві 

Стегній Б. Т., 

д.в.н., професор 
63 балів 

у стадії 

розгляду 

 

Викладачами університету за 2017 рік опубліковано 12 монографій, 

10 підручників та навчальних посібників, 152 статті (з них 21 – в міжнародних 

наукометричних базах) та 222 тез доповідей на конференціях (з них 16 на 

закордонних конференціях).. 

До штатних науково-педагогічних працівників ЛНАУ, які мають не 

менше п’яти публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection, увійшли: 

1) Фесенко Т. Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри будівництва та архітектури – 

5 статей;   

2) Кукса І. М., д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної 

кібернетики – 5 статей. 

Отримано охоронних документів – 13. 

1. Патенти на корисну модель: 

1. Спосіб гігієнічної обробки рук персоналу на м’ясопереробних 

підприємствах : пат. 117561 Україна / К.О. Родіонова, А.П. Палій. № 

u 2017 01274; заявл. 13.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. 4 с.  

2. Спосіб дезінфекції засобів виробництва на м’ясокомбінатах : пат. 116214 

Україна / А. П. Палій, К. О. Родіонова. № u 2016 12193; заявл. 01.12.2016; 

опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. 4 с. 
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3. Спосіб знежирення ножів перед стерилізацією на м’ясокомбінатах : пат. 

116215 Україна / А. П. Палій, К. О. Родіонова. № u 2016 12196; заявл. 

01.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. 4 с. 

4. Спосіб зниження мікробної контамінації поверхні тушок птиці : пат. 

117395  Україна / А.П. Палій, К.О. Родіонова. № u 2017 00160; заявл. 

04.01.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. 4 с. 

5. Спосіб пінного миття об’єктів ветеринарного нагляду : пат. 118874 

Україна / А. П. Палій, К. О. Родіонова, М. В. Брагінець. № u 2017 03123 ; 

заявл. 03.04.2017 ; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16. 4 с. 

6. Спосіб упаковки продуктів харчування: пат. 119865 Україна/ К.О. 

Родіонова, А. П. Палій, М. В. Брагінець. № u 2017 04251; заявл. 

28.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 4 с. 

7. Спосіб пригнічення статевої охоти свинок: пат. 118637 Україна / А.І. 

Васецька, А.О. Масс. № а 2017 02202; заяв. 09.03.2017; опубл. 25.10.2017, 

Бюл. № 20, 4с. 

8. Малогабаритна молоткова кормодробарка: пат. 116570 / Ю. Ю. Коротов, М. 

В. Брагінець. № u201612628; заяв. 12.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 

10. 

9. Корпус плуга : пат. 115184 Україна на винахід / Н. А. Мерінець, А. І. Дзюба, 

Фесенко Г.В., Дзюба О.А.; № а 2016 00130; заявл. 04.01.2016 опубл. 

25.09.2017, Бюл. № 18. 

10. Корпус плуга : пат. 114973 Україна / Н. А. Мерінець, А.І. Дзюба, Г.В. 

Фесенко, О. А. Дзюба; № а 2016 12879; заявл. 25.12.2015  опубл. 28.08.2017, 

Бюл. № 16. 

11.  Спосіб підвищення якості відновлення тонкостінних виробів з сірого 

чавуну : пат. 114950 Україна / Т.С. Скобло, О.І. Сідашенко, О.В. Cайчук, 

І.М. Рибалко, О.О. Радченко, В.Л. Маніло, В.А. Бантковський, О.В. Марков. 

№ a201512879; заявл. 25.12.2015; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16. 

 2. Свідоцтва на авторські права: 
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1. Система інноваційних, комплексних, науково-обґрунтованих ветеринарно-

санітарних заходів на м’ясопереробних підприємствах : св. про авторське 

право  № 71415 / К. О. Родіонова, А. П. Палій ; реєстр. 14.04.2017. 

2. Науково-обґрунтовані характеристики деяких умов, які впливають на 

ефективність дезінфекції : св. про авторське право № 69830 / А. П. Палій, 

К. О. Родіонова, А. П. Палій ; реєстр. 17.01.2017.  

Важливим результатом науково-дослідної роботи науково-

педагогічних працівників університету є впровадження розробок у 

виробництво. Це підкреслює та підтверджує практичну значимість наукової 

діяльності. В 2017 році здійснені наступні впровадження: 

 розроблено та затверджено на підприємстві ряд санітарних інструкцій, 

вдосконалено програму санітарії, порядок проведення санітарної обробки 

технологічного устаткування виробничих приміщень, отримано високу 

ефективність знезараження об’єктів ветеринарного нагляду та отримано 

якісну і безпечну харчову продукцію. Автори розробки -  д.в.н., с.н.с. Палій 

А. П., Родіонова К. О. Розробка впроваджена в чотирьох організаціях: 

 ТОВ «Ольховський м’ясокомбінат» (м. Харків, Харківська область); 

 ФОП Проценко О. В. (м. Богодухів, Харківська область); 

 ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» (м. Кропивницький, Кіровоградська 

область); 

 ТзОВ «Птахокомплекс «Губин»» (м. Луцьк, Волинська область); 

 комплексна оцінка лінії переробки кисломолочних продуктів відповідно до 

вимог ДСТУ 22000:2007. Ідентифіковані небезпечні чинники на 

виробництві: біологічні, хімічні та фізіологічні. Встановлені критичні 

точки контролю. Автори розробки – д.в.н., с.н.с. Наливайко Л. І., Родіонова 

К. О., Кошелюк А. Р. Розробка впроваджена в ТДВ "Балмолоко"(м. 

Балаклія, Харківська область) 

 інформаційна система планування навчальної роботи в університеті - 

програмний продукт «LehrPlan». Автор розробки – к.т.н., доцент Радов С.Г. 
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Розробка впроваджена в Луганському національному аграрному 

університеті. 

 

3.2. Міжнародна наукова співпраця 

У 2017 році університет співпрацював з Університетом Юти (США) в 

рамках перекладу книги професора Раві Моган Ґупта «Чайтанья-вайшнавська 

веданта Дживи Ґосвамі: коли знання зустрічає відданість» (таблиця 3.2.4).  

Також викладачі університету прийняли участь в формуванні збірника 

наукових праць, що вийшов за результатами роботи VІ Міжнародної 

релігієзнавчої школи з вивчення вайшнавізму «Вайшнавська традиція крізь 

століття», 18–28 серпня 2017 р. (Київ – Дніпро). Установа-партнер – 

Стокгольмський університет (Швеція). 

Університет прийняв участь у відкритті промислового парку «1000 Plan» 

(Китайська народна республіка). Співробітництво ведеться в напрямі 

розведення і селекція великої рогатої худоби. 

Таблиця 3.2.4  

Участь Луганського національного аграрного університету в 

міжнародних наукових проектах 

Країна 

партнер  

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

США Раві Моган 

Ґупта, доктор 

наук, керівник 

релігієзнавчої 

програми в 

Університеті 

Юти 

 

Переклад книги, 

проведення 

зустрічей та лекцій в 

Інституті філософії 

ім. Г.С. Сковороди 

та в Київському 

державному 

університеті ім. 

Тараса Шевченка за 

участю посла Індії. 

Ґупта Р. М. Чайтанья-

вайшнавська веданта 

Дживи Ґосвамі: коли 

знання зустрічає 

відданість / Р. М. Ґупта; 

пер. з англ. О. Ю. 

Кухарука, 

Ю.Ю. Завгороднього; під 

ред. М. М. Карпицького. 

– Луцьк: Друкмаркет, 

2017. - 256 с. 

Видання книги 

професора Раві 

Моган Ґупта 
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Продовження таблиці  3.2.4  

1 2 3 4 5 

Швеція Фердінандо 

Сарделла, 

доктор наук, 

викладач 

Стокгольмського 

університету 

 

Проведення 

зустрічей та лекцій в 

Інституті філософії 

ім. Г.С. Сковороди 

та в Київському 

державному 

університеті ім. 

Тараса Шевченка за 

участю посла Індії 

Друкована програма 

школи: 

VІ Міжнародна 

релігієзнавча школа з 

вивчення вайшнавізму 

«Вайшнавська традиція 

крізь століття» 18–28 

серпня 2017, Київ – 

Дніпро 

 

Збірник наукових 

праць  

(план - березень 

2018 г.) 

Китайська 

народна 

республіка  

Zhejiang Jianhu 

Foreign Experts 

Development Ltd. 

 

 

Розведення і 

селекція великої 

рогатої худоби  

Working Agreement 

Робоча угода 

 

Участь у роботі 

"1000 Plan" 

industrial park 

opening ceremony 

and negotiate 

projects with the 

enterprise. 

Церемонія 

відкриття 

промислового 

парку "1000 Plan" 

та ведення 

переговорів з 

підприємствами. 

 

Аспірант другого року навчання Васецька Анастасія виборола грант у 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Польща) на виконання 

досліджень за темою «Suppression of reproductive function and contraception of 

domestic animals».  

3.3. Проведення наукових конференцій 

Не зважаючи на складнощі, відсутність власних приміщень та 

матеріально-технічної бази викладачами університету активно ведеться 

наукова діяльність, яка підсумовується на щорічної науково-практичної 

конференції Луганського національного агарного університету.  

Наразі протягом 2017 року проведено вже дві таких конференції (по 8 

секцій): 

 21-23 лютого 2017 року. 

 8 листопада 2017 року. 
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Вперше за часи переміщення на базі ЛНАУ 8 листопада 2017 року 

Луганським національним аграрним університетом проведена ІІ Науково-

практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні 

проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття».  

Слід згадати історію цієї конференції. В 2008 році нашим університетом 

був зроблений потужний шаг в напрямі створення студентського наукового 

руху, його результати втілились в першу науково-практичну конференцію 

студентів магістрантів та аспірантів, в якої прийняло участь близько 300 

молодих науковців. Нажаль цей рух не мав розвитку, а конференція не 

повторилася в наступні роки. Лише зараз ми відновлюємо цю славну традицію 

та проводимо другу науково-практичну конференцію студентів, магістрантів 

та аспірантів.  

Організаційний комітет конференції мав наступний склад: 

1) голова - Овчаренко О.А., проректор з навчально-наукової роботи; 

2) заступник голови - Землянський А.О., голова Ради молодих вчених; 

члени організаційного комітету: 

3) Кадигроб С.В., проректор з АГР; 

4) Родіонова К.О., помічник ректора; 

5) Давидова А.В., голова студентської ради; 

6) Чугаєв С. В., декан агрономічного факультету; 

7) Германенко О. М., декан біолого-технологічного факультету; 

8) Радов С. Г., декан будівельного факультету; 

9) Бабенко О. П., декан факультету ветеринарної медицини; 

10) Васюренко Л. В., в.о. декана економічного факультету; 

11) Поляков А. М., декан факультету механізації сільського господарства; 

12) Березенко К. С., в. о. декана факультету харчових технологій; 

13) Карпіцький М. М., професор кафедри історико-філософських дисциплін; 

14) секретар оргкомітету - Розсильний М.Ю., відповідальний за наукову 

діяльність студентського самоврядування. 
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Робота конференції тривала два дні. В перший день проведено пленарне 

засідання. Другого дня відбулись секційні слухання та закриття заходу. 

Під час пленарного засідання заслухані доповіді: 

1. Овчаренко Олексій Анатолійович, проректор з навчально-наукової роботи, 

кандидат технічних наук, доцент - Відкриття конференції. 

2. Шевчук Богдан Ігорович, мол. науковий співробітник інституту 

тваринництва НААН – Стан і розвиток науки у галузі тваринництва. 

3. Землянский Андрій Олександрович, голова ради молодих вчених 

Луганського НАУ, кандидат ветеринарних наук – Тенденції та перспективи 

розвитку сучасної науки. 

4. Давидова Аліна Вікторівна, голова студентської ради – Студентське 

самоврядування, його структура та здобутки на теперішній час. 

Студенти доповідали про свої наукові звершення та відкриття на 8 

секціях: 

секція 1. Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення, 

головуючий: к.с.-г.н., Чугаєв Сергій Вікторович 

секретар: к.біол.н., доц. Корчашкіна Любов Анатоліївна; 

секція 2. Інноваційний розвиток галузі тваринництва, 

головуючий: к.е.н., доцент Германенко Олександр Миколайович, 

секретар: к.с.-г., доцент Золотарьова Світлана Анатоліївна; 

секція 3. Сучасні проблеми будівництва, 

головуючий: к.т.н., доцент Радов Станіслав Георгійович, 

секретар: к.п.н. Данкеєва Ольга Євгеніївна; 

секція 4. Історичні та філософськи проблеми науки, 

головуючий: д.іст.н., професор Борисова Ольга Василівна, 

секретар: к.ф.н.,доцент Варго Олександра Миколаївна; 

секція 5. Актуальні проблеми ветеринарної медицини, 

головуючий: к.в.н, доцент Бабенко Олексій Петрович, 

секретар: к.м.н.Овчаренко Ганна Василівна; 
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секція 6. Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-

інноваційного розвитку аграрних виробництв, 

головуючий: к.е.н., Васюренко Лариса Валентинівна, 

секретар: Мінакова Вікторія Олександрівна; 

секція 7. Технічні засоби в агропромисловому комплексі, 

головуючий: к.т.н., доцент Поляков Анатолій Миколайович, 

секретар: Кіральгазі Іван Іванович; 

секція 8. Охорона навколишнього середовища та харчові технології: 

теорія, практика, перспективи, 

головуючий: Березенко Катерина Сергіївна, 

секретар: к.т.н.,доцент Гончаренко Яна Миколаївна. 

Під час роботи секцій було заслухано 164 доповіді. Крім студентів 

Луганського національного аграрного університету, на конференції виявили 

бажання виступити представники інших закладів: Українського науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. 

Висоцького, Інституту тваринництва НААН, Тернопільської ДСГДС ІКСГП 

НААН, Наукового товариства «Наука та знання», Відокремленого підрозділу 

«Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету», 

Відокремленого підрозділу «Старобільський технікум Луганського 

національного аграрного університету». Особливу увагу заслуговують 14 

доповідей здобувачів освіти Білоруського державного аграрного технічного 

університету (м. Мінськ), тож конференція вийшла на міжнародний рівень. 

Проведена конференція мала підтримку Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації та увійшла до переліку заходів 

під час проведення тижня науки 06 – 11 листопада 2017 року. 

Луганським національним аграрним університетом опублікований 

Збірник тез доповідей ІІ Науково-практичної конференції студентів, 

магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді 

на початку третього тисячоліття», до якого увійшло 214 наукових тез.  

3.4. Робота студентського наукового товариства 
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У 2016 році в університеті засновано наукове товариство під 

головуванням кандидата ветеринарних наук Землянського Андрія 

Олександровича.  

В рамках наукових тем в університеті функціонує 7 студентських 

наукових гуртків, до роботи яких залучено 394 студента, які активно беруть 

участь у олімпіадах та конкурсах наукових робіт різного рівня: 

1) "Агроном" - агрономічний факультет,   

2) "Біотехнолог" - біолого-технологічний факультет,  

3) "Construction Project Manager» - будівельний факультет, 

4) "GROWING"- економічний факультет, 

5) "Механізатор" - факультет Механізації сільського господарства, 

6) "Життя в стилі "ЕКО" - факультет харчових технологій, 

7) "Екліпс" - факультет ветеринарної медицини. 

Щороку студенти Університету приймають активну участь во 

Всеукраїнських олімпіада, конференціях, наукових семінарах, форумах та 

квестах. 

17 березня 2017 р. в Університеті економіки та права «КРОК» (м. Київ) 

відбувся другий (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 

навчальному році зі спеціальності «Управління проектами».  

Луганський національний аграрний університет на цьому конкурсі 

представляли Лобач Євгенія, магістр з будівництва, і Чепілуха Владислав, 

студент 4 курсу будівельного факультету. Їх науково-дослідну роботу 

«Прийняття проектних рішень в управлінні Державною цільовою соціальною 

програмою «Молодь України» із використанням гендерного підходу» 

(науковий керівник – доцент кафедри будівництва та архітектури, к.т.н., доц. 

Фесенко Т. Г.) відзначено ІІІ місцем. 
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Переможець конкурсу Розсильний Микола, 2017 

Студенти Луганського НАУ, переважно будівельного факультету, 

прийняли участь у Конкурсі наукових робіт «Гендерна політика очима 

української молоді-2017». Це обумовлено зусиллями Тетяни Григорівни 

Фесенко (доцент кафедри будівництва та архітектури, к.т.н., доц.) та 

підтверджено перемогами у конкурсі «Гендерна політика очима української 

молоді». 

Цього року там було представлено чотири роботи від нашого університету: 

1) «Гендерний аудит доступності архітектурно-планувальних 

рішень вокзального комплексу (на прикладі вокзалу «Харків-

Пасажирський»)» (виконавці: Харьковський Олександр і Білан 

Михайло – магістранти будівельного факультету); 

2) «Параметри гендерно-сенситивних спортивних 

майданчиків» (виконавець: Розсильний Микола – магістрант 

будівельного факультету); 

3) «Global Gender Gap Index: презентативність України у 

досягненні гендерної рівності» ( виконавці: Точонова Владислава – 

студентка 2 курсу факультету ветеринарної медицини, Переверзєва 

Вікторія – магістрантка будівельного факультету); 

4) «Gender Focal Point» як дієвий інструмент системи управління 

міськими проектами і програмами» (виконавець: Затонський 
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Костянтин – магістрант заочного факультету спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія»). 

24-26 квітня 2017 року  студенти агрономічного факультету Бичкова 

Єлизавета Олександрівна, Бондаренко Валерій Олегович, Давидова Аліна 

Вікторівна приймали участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Захист рослин». Олімпіада проходила на базі Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, де Бондаренко 

Валерій Олегович отримав грамоту за «творчій підхід у виконанні практичних 

завдань з фітопатології». 

24-26 квітня 2017 року проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з біології тварин, яка проходила на базі Миколаївського 

національного аграрного університету зі спеціальності «Ветеринарна 

медицина». В олімпіаді взяли участь студенти 3-го курсу факультеу 

ветеринарної медицини: Пащенко Злата Геннадіївна, Чеботар Олексій 

Андрійович, Мокшин Владислав Сергійович та Разарьонова Ірина Леонідівна. 

За результатам олімпіади студенти окрім грамот учасника також отримали 

грамоту за кращі практичні навички з дисципліни «Фізіологія» (Разарьонова 

І.).  

17-19 травня 2017 року проходила студентська олімпіада на базі 

Миколаївського національного аграрного університету у якій прийняли участь 

студенти агрономічного. Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Агрономія» Полфьоров Юрій Володимирович та 

Мозговий Олександр Вікторович отримали грамоти за кращі практичні 

навички з дисципліни «Агрохімія» (Полфьоров Ю.В.) та кращі теоретичні 

знання з дисципліни «Захист рослин» (Мозговий О.В.). 

24 жовтня 2017 р. у Харківському національному університеті міського 

господарства ім. О.М. Бекетова відбулася Підсумкова конференція ХІ 

регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима 

української молоді», де було визначено фіналістів, серед яких студенти 
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ЛНАУ: Харьковський Олександр (І місце) і Розсильний Микола (ІІІ 

місце). 

Міжнародний день Проектного менеджера (1 листопада) ЛНАУ зустрів 

у Львові, а саме у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності, де відбувся Фінал VI Відкритого конкурсу проектів. 

На цьому заході наш університет представляв Харьковський Олександр, 

магістрант будівельного факультету. Його проект: «Організація архітектурно-

просторової доступності вокзалу «Харків-Пасажирський» (науковий керівник 

Фесенко Т. Г.) уже приніс І місце на конкурсі «Гендерна політика очима 

молоді». Тут отримав перемогу в номінації «Креативний підхід у висвітлені 

проекту». Керівник – Фесенко Т. Г., к.т.н. (спеціальність 05.13.22 – управління 

проектами та програмами), доцент (кафедри управління проектами в 

міському господарстві і будівництві).  

З 7 по 8 листопада 2017 р. на базі Луганського НАУ була проведена ІІ 

Науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВІ ЗВЕРШЕННЯ МОЛОДІ НА 

ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» у який прийняли участь студенти, 

магістранти та аспірант університету та структурних підрозділів. 

Крім того, протягом 2017 року студенти, магістранти та аспіранти ЛНАУ 

представляють результати своєї діяльності в наукових конференціях різного 

рівня та конкурсах наукових робіт. Молодими науковцями було опубліковано 

28 статей та 156 тез доповідей (таблиця 3.4.1). 

Таблиця 3.4.1 

Аналіз опублікованих наукових праць молодих науковців 

Назва факультету 
Кількість опублікованих наукових праць 

Статей Тез 

1 2 3 

Харчових технологій 3 23 

Агрономічний 2 19 

http://lnau.in.ua/?lang=ua#http://ldubgd.edu.ua/news/v-universiteti-vidbuvsya-vi-shchorichniy-vidkritiy-konkurs-proektiv-v-ramkah-vidznachennya
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Продовження таблиці 3.4.1 

Аналіз опублікованих наукових праць молодих науковців 

1 2 3 

Будівельний 7 15 

Економічний 7 40 

Механізації сільського 

господарства 
5 36 

Ветеринарної медицини 4 23 

Всього 28  

На базі біологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна за підтримки Наукового товариства 

студентів, аспірантів та докторантів та Центру довузівської освіти 

університету команда студентів факультету ветеринарної медицини взяла 

участь у II командному біологічному турнірі імені Л. О. Красільнікової 

«Крокус». 

  

Біологічний турнір імені Л. О. Красільнікової «Крокус» 

Усі учасники показали високий рівень знань з біології та суміжних 

дисциплін, за участь у турнірі отримали пам’ятні призи. 

20 травня 2017 року на честь дня науки в Харкові було проведено ІІ 

Міждисциплінарний науковий квест «Пошуки скарбів науки», на базі 5-ти 
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університетів (ХНУ 49м.. Каразіна, ХНМУ, ХНЕУ 49м.. С. Кузнеця, ХТЕІ, 

Інститут монокристалів). 

Учасниками стали 20 найкращих університетів Харкова, серед яких і 

ЛНАУ! 100 активних та не байдужих до науки студентів пішки обійшли 5 

локацій та майже половину міста.  Останнім етапом квесту був науковий 

стендам «Science Slam», в якому студенти ЛНАУ зайняли 2 місце та 

отримали нагороду. 

  

Квест «Пошуки скарбів науки», 2017 

Студенти факультету механізації сільського господарства щорічно 

беруть участь у конкурсі фахівців серед студентів Східного регіону України 

«День Механіка». Результати участі наших студентів зведені в таблицю 3.4.2. 

Таблиця 3.4.2 

Результати участі студентів факультету механізації сільського 

господарства в конкурсі фахівців серед студентів  

Східного регіону України «День Механіка» 

Місце Номінація ПІП студента 

2017 рік 

І 
Кращий фахівець із виконання 

обробітку міжрядь 
Гнатенко В.М. 

ІІ Кращий з теорії інженерних рішень Курлов В.І. 

ІІІ Кращий налагоджувач Черноус В.Д. 
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На біолого-технологічному факультеті проведено:  

 круглий стіл «Інноваційні технології у виробництві продукції свинарства» 

на базі дослідного господарства «Гонтарівка» Харківської області;  

 круглий стіл «Наукове забезпечення галузі вівчарства та козівництва» на 

базі селекційного центру Інституту тваринництва НААН; 

 спільний семінар студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів ЛНАУ, 

Інституту тваринництва НААН, Харківської державної зооветеринарної 

академії та Харківського  національного технічного університету 

сільського господарства 50м.. П. Василенка на тему «Удосконалення 

технологічного забезпечення виробництва органічної продукції 

тваринництва». 
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4. МІЖНАРОДНІ СПІВПРАЦЯ  

 

Для розвитку міжнародного освітянського співробітництва в університеті 

функціонує міжнародна служба. На цей час до складу міжнародної служби 

університету входить деканат по роботі з іноземними студентами, сектор 

практик та стажувань за кордоном, сектор паспортно-візової роботи, мовна 

студія «Діалог», підготовче відділення. 

У деканаті по роботі з іноземними студентами за звітний період були 

виконані наступні види робіт:  

  формування особистих справ іноземних студентів, які вступали до 

університету в 2017-2018 навчальному році до 1 листопада 2017 року; 

  контроль за оформлення заповнення протоколів співбесіди, вступних 

іспитів під час вступу іноземних студентів в університет; 

  підготовка наказів і виписок з наказів по іноземним студентам; 

  видача довідок, а саме: академічні довідки, архівні довідки, довідки, що 

підтверджують статус студента, довідки, що підтверджують укладення 

контракту з університетом, довідки, що підтверджують оформлення 

документів (реєстрація, посвідка) в Державній Міграційної служби України в 

м. Харкові, довідки до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова 

при реєстрації місця проживання іноземних студентів; 

  видача запрошень на участь в сесії;  

  формування особистих справ відрахованих студентів і видача 

відповідних документів, кількість відрахованих студентів зі створенням 

архівної інформації складає 124 особи; 

  ведення континенту іноземних студентів з передачею статистичної 

звітності та персональних даних за офіційними запитами; 

  були перевірені і внесені актуальні дані по контингенту іноземних 

студентів ЛНАУ в 2017-2018 навчальному році в базу Електронного журналу 

УДЦМО м. Києва; 
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  ведення дипломатичного листування з посольствами різних країн щодо 

випускників університету та студентів; 

 формування  особистих справ для Державної Міграційної служби 

України м. Харкова; 

  підготовка пакету документів для подачі в Центр надання 

адміністративних послуг м. Харкова для прописки іноземних студентів за 

місцем проживання; 

  оформлення документів для видачі ордерів на поселення іноземних 

студентів до гуртожитку. 

 

4.1. Динаміка контингенту іноземних громадян 
 

Прийом іноземних громадян в поточному навчальному році 

здійснювався в період з 25 травня по 1 листопада 2017 року, згідно з Законом 

України про «Вищу освіту» та Правилами прийому абітурієнтів до ЛНАУ у 

2017 році. Відновлення на навчання іноземних студентів буде здійснюватися 

до 1 березня 2018 року на денну та заочну форми навчання. 

Наказом МОН України №1541 від 01.11.2013 року зі змінами наказ 

№1272 від 11.12.2015 р. набір іноземних громадян на підготовче відділення 

здійснюється протягом усього навчального року. 

Контингент іноземних студентів за 2017-2018 н.р. можна проаналізувати 

в таблиці 14 станом на 01.12.2017 р.: 

Таблиця 4.1.1 

Аналіз Контингент іноземних студентів за 2017-2018 н.р.  

(станом на 01.12.2017 р.) 

Країна 
Форма навчання 

Денна Заочна ПО  

1 2 3 4 

Азербайджан - 12 - 

Йорданія - - 1 

Туркменістан 14 60 1 

Сирія 3 - 1 
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Продовження таблиці 4.1.1 

1 2 3 4 

Марокко  2 - - 

Кот-д’Івуар 2 - - 

Алжир 1 - - 

Узбекистан - 2 - 

Всього за формами 

навчання 
22 74 3 

Контингент всього 99 

Що становить 74 особи заочної форми навчання, 22 людини денної і 3 

слухача підготовчого відділення. Всього іноземних студентів в ЛНАУ 

навчається 99 чоловік.  

Вже отримали дипломи 25 студентів з них 8 студентів денної форми 

навчання та 17 осіб заочної форми навчання. 

Готуються до випуску 5 студентів денної форми навчання та  22 чоловіка 

заочної форми навчання.  

У Державній Міграційної служби України м. Харкова оформлено 25 

особистих справи іноземних студентів. З них - 8 студентів отримали нові 

посвідки на тимчасове проживання в Україні і були прописані за місцем 

проживання; 7-ми студентам була продовжена посвідка на тимчасове 

проживання в Україні; 6-ти студентам вона була скасована у зв'язку з 

випуском і відрахуванням з університету. 

4.2. Міжнародна наукова співпраця 

На сьогоднішній день ЛНАУ вже долучено до міжнародного проекту 

Ерасмус в рамках проектів Erasmus GIS (як університет-партнер) та запрошено 

до участі у проекті Erasmus+ collaboration "CBHE Gamification Education". 

Проект Erasmus GIS “The European experience of development and 

implementation of geographic information systems in universities of Ukraine” – 

«Європейський досвіт розвитку та впровадження геоінформаційних систем в 

університетах України» (2017-2020). 
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Проект Erasmus+ collaboration "CBHE Gamification Education" 

“Gamification education, new education tools for improve Soft and Hard skills and  

promoting university youth for employers.” – «Освіта у ігрової формі, нові освітні 

засоби покращення програмних та ділових навичок та просування молоді 

університетів України. 

За цією програмою студентка економічного факультету Євгенія 

Ковальских зараз знаходиться в Празі. 

 

Учасниця програми «Еразмус+» - Євгенія Ковальских, 2017 

 

Аспіранти університету проходили підвищення кваліфікації у Польщі 

(Wrocław University of Environmental and Life Sciences) 

Студенти ВНЗ пройшли міжнародні тренінги в рамках проекту  

«Горизонт 2020». 

Участь у таких міжнародних проектах дає можливість ЛНАУ 

вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити свій 

організаційний потенціал, відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації 

вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівні для 

студентів, викладачів та працівників задля подальшої участі в майбутніх 

міжнародних проектах з партнерами з усього світу. 
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4.3. Зв'язки з закордонними вищими навчальними закладами та 

науковими установами 

 

Один із стратегічних напрямків розвитку університету - поширення 

творчих зв'язків з закордонними вищими навчальними закладами та 

науковими установами. Інформація про участь та членство Луганського 

національного аграрного університету у міжнародних освітніх організаціях, 

програмах, фондах надана у таблиці 4.3.1: 

Таблиця 4.3.1 

Інформація про участь та членство Луганського НАУ  

 у міжнародних освітніх організаціях, програмах та фондах 

Напрямок 

співпраці  

Партнер (держава, 

організація, інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту, програми 
Очікувані результати та 

їх впровадження 

1 2 3 4 

Сільське 

господарство 
AB-Farms, Данія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Данії 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Данії 

Сільське 

господарство 

MAST International 

Training &Internship 

Program програма шт. 

Мінесота США 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

Communicating for 

Agriculture Education 

Programs 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

The OHIO Program, шт. 

Огайо, США 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

World International 

Student Exchange, 

США 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

Communicating for 

Agriculture Education 

Programs, Австралія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Австралії 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Австралії 

 

Сільське 

господарство 

International Rural 

Exchange, Канада 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Канади 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Канади 
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Продовження таблиці 4.3.1 
1 2 3 4 

Сільське 

господарство 

Communicating for 

Agriculture Education 

Programs, Нова 

Зеландія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Нової 

Зеландії 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Нової 

Зеландії 

Сільське 

господарство 

International Education 

Program, United 

Kingdom, Сполучене 

Королівство Великої 

Британії. 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах  

Стажування студентів на 

с/г підприємствах 

Сполученого Королівства 

Великої Британії та 

Ірландії 

Сільське 

господарство 

Agroimpusl program, 

Швейцарія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Швейцарії 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Швейцарії 

Сільське 

господарство 

Програма IRWE, 

Швеція 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Швеції  

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Швеції 

Сільське 

господарство 

Stichting Uitwisseling of 

Netherlands program, 

Голландія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Голландії  

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Голландії 

Сільське 

господарство 

Poznan University of 

Life Sciences 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Польщі 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Польщі 

Сільське 

господарство 
Програми Угорщини 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Угорщини 

Стажування студентів 

Сільське 

господарство 

Селянська Спілка, 

Німеччина 
Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Німеччини  

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Німеччини 

Сільське 

господарство 
ILC Стажування студентів 

Освітня 

діяльність 

Міністерство освіти 

молоді і спорту 

Громадський інститут 

вищої освіти в Чеський 

Республіці 

Еразмус Мундус 

Освітня програма 

академічна мобільність 

Навчання студентів 

економіки бізнесу і 

менеджменту  за освітнім 

рівнем бакалавр з 

підготовкою на 

англійській мові 

Освітня 

діяльність 

Британська Рада в 

Україні 

«The Ukraine Higher 

Education Programme» 

Розробка та впровадження 

інноваційних проектів для 

підвищення якості освіти в 

університеті. 

Об’єднання 

студентів 

Британська Рада в 

Україні 
«Active Citizens» 

Розробка та впровадження 

студентами університету 

проектів локальної дії. 

Розвиток лідерських 

навичок студентів. 

Освітня 

діяльність  

Фонд ім. Фрідріха 

Еберта в Україні 

Меморандум про 

співпрацю між Фондом та 

університетом 

Двостороння співпраця у 

межах розвитку наукового 

потенціалу університету. 

Освітня 

діяльність 
Європейський Союз Програма «Еразмус» 

Навчання, стажування за 

кордоном. 
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4.4. Виробничі практики та стажування за кордоном  

 

Згідно «Положення про проведення практики студентів аграрних вищих 

навчальних закладів України за кордоном, затвердженим наказом МінАПК від 

15.07.2005 р., № 264 та «Положенням  про проведення практики студентів 

ЛНАУ за кордоном», затвердженим Вченою радою університету від 

19.02.2015 р. Протокол № 4 та роз’ясненням Департаменту аграрної освіти, 

науки та дорадництва МАП України від 21.12.2006 р. № 18-1-1-13/1528, з 

метою вивчення студентами досвіду організації фермерських господарств  

тваринницьких комплексів в країнах з розвиненим аграрним сектором 

економіки, вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття 

теоретичних знань і практичних навичок роботи з нею, а також поглиблення 

знань англійської або німецької мов міжнародний відділ університету надає 

можливість студентам усіх спеціальностей проходження практики або 

стажування у фермерських господарствах  Польщі, Голландії, Німеччини, 

Угорщини, Данії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, а також США, Канади, 

Австралії, Нової Зеландії строком від 3 до 12 місяців.  

На сьогоднішній день укладено 4 контракти з координаторами програм 

зарубіжних практик: ФОП «Качур», Асоціація Фермерів Данії, ФЛП 

«Легунов» та ТОВ «Міжнародний центр з працевлаштування» - "ILC" - 

International Labour Centre. 

Ведеться постійне листування з партнерами про наявність місць для 

розміщення, проводяться консультації за програмами по проходженню 

практик. 

Варто зазначити, що міжнародна служба Луганського національного 

аграрного університету організувала цикл зустрічей із координаторами 

міжнародних практик: 
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 26 вересня 2017 – Шуткевич О. В. офіційний представник 

компаній США, Нідерландів, Канади, Австралії, Нової Зеландії, 

Великобританії, Швейцарії, Данії; 

 12 жовтня 2017 року – представники компанії ILC м. Київ Віталій 

Андрусяк та Сергій Білоконь; 

 19 жовтня 2017 року – представники компанії EVRODOSVID 

м. Харків Леунов Євгеній та Борис Усенко. 

Проведена студентська конференція «Міжнародні практики-важливий 

крок до майбутньої успішної кар'єри – 2017» у червні 2017 року. 

Проводиться конкурсна комісія по проходженню практики за кордоном. 

Проводяться засідання, оформляються протоколи. Станом на 01.12.2017 року 

на виробничу практику за кордон від університету виїхали 37 студентів (табл. 

4.4.1). 

Таблиця 4.4.1 

Аналіз виробничі практики та стажування за кордоном  

 

№ п/п Країна Кількість студентів 

1. США 1 

2. Данія 13 

3. Німеччина 7 

4. Польща 7 

5. Фінляндія 2 

6. Швеція 1 

7. Швейцарія 2 

8. Чехія 3 

9. Норвегія 1 

Всього  37 

 

Оформили документи і чекають візу у Португалію – 2 особи, в Норвегію 

– 2 особи та в Австралію – 2 особи. 

Завдяки, укладеним контрактом з новим координатором зарубіжних 

практик в університет цілеспрямовано вступило 7 абітурієнтів. 
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4.5. Аналіз роботи підготовчого відділення  

Ведеться робота щодо заповнення Електронного журналу бази даних 

«Українського державного центру міжнародної освіти» м. Києва, через який 

було оформлено і видано 31 запрошення на навчання. З них 8 осіб на денну 

форму навчання, 2 особи на підготовче відділення, 3 особи на заочну форму 

навчання.  

На підготовчому відділенні в 2017-2018 навчальному році навчається 3 

слухача: 1 із Йорданії, 1 з Сирії та 1 громадянин Туркменістану. 

На підготовчому відділенні ведеться робота в напрямку підготовки 

абітурієнтів до складання тестів ЗНО та вступу до ВНЗ. Підготовлена 

документація по підготовчому відділенню, сформовані навчальні плани, 

графіки роботи, підписані договори про надання послуг.  

У межах укладеного договору про співпрацю з благодійною 

організацією Міжнародний благодійний фонд, волонтерська група 

«Слов'яни», організовується на безоплатній основі в Новоайдарському районі 

Луганської області на базі ліцею у м. Новойдар групи слухачів підготовчого 

відділення на 4-х місячні курси з підготовки до ЗНО з п’яти предметів: 

математика, англійська мова, біологія, українська мова та література, історія 

України. Ми сподіваємося, що після закінчення курсів та отримання 

сертифікатів, ці молоді люди стануть потенційними абітурієнтами, а в 

подальшому і студентами нашого університету.  

12 травня 2017 року були вручені свідоцтва про закінчення підготовчих 

курсів в університеті.  

 Навчання ведеться з трьох предметів: українська мова та література, 

історія України, математика. Ми сподіваємося, що після закінчення курсів та 

отримання сертифікатів, ці молоді люди стануть потенційними абітурієнтами, 

а в подальшому і студентами нашого університету. 
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4.6. Аналіз роботи мовної студії «Діалог»  
 

Організаційна та методична робота з функціонування мовної студії 

«Діалог» в 2017-2018 навчальному році була проведена в повному обсязі. 

На сьогоднішній день в мовній студії вивчають англійську мову 14 

слухачів на рівні «Elementary». Перелік програм мовної підготовки наведено у 

таблиці 4.7.1: 

Таблиця 4.6.1 

 Перелік програм мовної підготовки 

Мова Курс мовної підготовки Рівень 
Тривалість, 

годин 

Англійська 

Headway Elementary Початковий 90 

Headway Pre-Intermediate Середній 1 150 

Headway Intermediate Середній 2 170 

Headway Upper-

Intermediate 
Середній 3 170 

Headway Express Початковий + Середній 1 170 

Німецька 

Plus Deutch – 1 Початковий 240 

Plus Deutch – 2 2 частина  80 

Plus Deutch – 1,2 1,2 частина 200 
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5. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ТА ВИХОВНА РОБОТА 

 

5.1. Основні напрямки соціально-гуманітарної роботи 

 

Найвизначнішою подією у 2016 році стало те, що університет став 

повноправним членом Харківського університетського консорціуму. 

Тепер студенти та викладачі мають вільний доступ до наукових бібліотек, а 

отже, наукових та методичних праць учених та провідних науковців 

Харківських ВНЗ.  

27 квітня 2017 року у рамках XVII Міжнародного наукового конгресу 

«Публічне управління XXI ст.:традиції та інновації» на базі Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України відбулося засідання 

Круглого столу «Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен 

української освіти». Для Луганського національного аграрного університету, 

організатора цього заходу, це стало можливістю зібрати «за одним столом» 

представників влади, стаціонарних Харківських університетів, громадських 

організацій та співробітників і студентів переміщеного ВНЗ щодо обговорення 

проблем і перспектив внутрішньо переміщених університетів та формування 

наукового погляду на цей феномен у суспільствознавстві. 

  

Засідання Круглого столу «Переміщені вищі навчальні заклади – новий 

феномен української освіти», 2017 

 

Під час Круглого столу обговорювалися питання, що стосуються 

соціальних аспектів адаптації студентів та викладачів переміщених ВНЗ в 
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умовах відсутності визначеності можливостей розвитку (дилема повернення), 

конкуренція переміщених ВНЗ із «континентальними», їхня роль в 

«інфраструктурі миру», особливості взаємодії з органами влади, зокрема 

функціонування освітніх центрів «Крим Україна», «Донбас Україна» тощо. 

Завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів Міністерства 

освіти і науки України Світлана Сергіївна Кретович відмітила, що тема 

засідання Круглого столу є актуальної та пріоритетною. 

Луганський національний аграрний університет протягом 2015-2017 

років бере участь у головній події освітньої галузі у Харківщині «Освіта 

Слобожанщини та навчання за кордоном». Цей  рік не став винятком, ЛНАУ 

був присутнім на одинадцятій спеціалізованій міжрегіональній виставці з 

міжнародною участю: «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном-

2017». Захід проходив у Палаці спорту з 13 по 15 квітня. 

Ця виставка – це можливість ознайомлення з досягненнями науково-

педагогічних колективів України, перш за все Харківської області та 

презентація освітніх установ Європи. Саме тут абітурієнти мають змогу 

пройти тестування за допомогою спеціалістів Харківського обласного центру 

зайнятості, отримати необхідну інформацію щодо вступної кампанії від 

представників навчальних закладів та, зорієнтувавшись у великому обсязі 

пропозицій, зробити свідомий вибір. 

Цього року на виставці було присутніми понад 50 учасників із України, 

а також заклади освіти, агенції та установи Австрії, Польщі, Словаччини, 

Словенії, США, Чехії, Туреччини та інших країн. 
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«Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном-2017» 

 

Тісна співпраця з Координаційним центром переміщених вищих 

навчальних закладів, його директором – Кульгой Олександром 

Олександровичем та робота у складі Ради ректорів переміщених вищих 

навчальних закладів, дозволила значно поліпшити роботу у вирішенні 

проблемних питань спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань 

освіти і науки, Міністерством освіти і науки України та народними депутатами 

України. 

В рамках проекту «Адвокація та правова допомога внутрішньо-

переміщеним особам», який реалізується благодійним фондом «Право на 

захист» в партнерстві з HIAS за підтримки Агентства ООН у справах біженців 

(UNHCR) безоплатну юридичну допомогу (інформаційний супровід для 

вирішення проблемних питань, пов’язаних з подовженням довідок та виплати 

фінансової державної допомоги) отримали 204 студента. яким надається. 

Протягом року, про університет знято 1 фільм за сприянням 

Координаційної ради переміщених вищих навчальних закладів, відеоролик 

Української миротворчої школи, 8 сюжетів випущено на телеканалах Харкова 

та України. Інтерв`ю ректора записано на «Громадському радіо» 

Проблеми університету були висвітлені на трьох прес-конференціях у 

Харківському кризисному медіа-центрі. 

З метою реалізації основних завдань патріотичного виховання молоді 

укладений меморандум про співпрацю між університетом та Громадським 

об`єднанням «Цивільний корпус АЗОВ». 
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5.2. Участь у міжнародних соціальних та благодійних проектах 

 

Війна зруйнувала усталене середовище  студентів і викладачів, була 

втрачена матеріальна-технічна база, зв’язки з міжнародними освітніми 

установами та підприємствами, багаторічні набутки та здобутки.  Починаючи 

з моменту свого переміщення у м. Харків Луганський національний аграрний 

університет відновлює свою діяльність і проводить активну міжнародну 

співпрацю з освітніми, громадянськими, та благодійними організаціями. Так 

благодійними організаціями «Станція Харків», «ADRA», «CARITAS» та 

іншими гуманітарними місіями здійснювалась медична, психологічна, 

юридична, матеріальна підтримка студентів та викладачів. Завдяки цьому 

студенти та працівники – переміщені особи неодноразово отримали 

гуманітарну допомогу. В свою чергу студенти ВНЗ були волонтерами в 

заходах цих інституцій и прийняли участь у цілої низькі соціальних проектів.  

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, Луганський 

національний аграрний університет продовжує співпрацю з Норвезькою 

радою у справах біженців (НРСБ). Предмет угоди - Надання інформації та 

консультативних курсів для внутрішньо переміщених осіб в Харківській 

області. 

У 2016 році ЛНАУ було укладено угоду про партнерство з 

Британською радою в Україні, міжнародною організацією Сполученого 

королівства із культурних відносин та освіти. Предмет угоди – участь у 

Програмі Британської Ради «Активні Громадяни». За цією програмою 

пройшли навчання 64 студента університету. Сертифіковані мобілайзери (3 

особи), фасилітатори (3 особи). 

Протягом 2017 року в Києві команда ЛНАУ брала участь у програмі 

розвитку лідерського потенціалу університетів України. Програма 

проводилася Британською Радою в Україні в партнерстві з Інститутом вищої 

освіти НАПН України, Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія) 

та реалізувалася за підтримки Міністерства освіти і науки України. Основна 
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мета програми – допомагати реформам у галузі вищої освіти шляхом розвитку 

лідерства в українських університетах. Програма розвитку лідерського 

потенціалу передбачає три етапи. Відбувся лише перший, Центр розвитку 

команд, про який власне й ведеться мова. Кінцевий результат – адаптуватися 

до змін та реалізувати омріяний проект ЛНАУ: «Створення освітніх 

аграрних центрів на прифронтових територіях». 

  

  

Учасники програми розвитку лідерського потенціалу  

університетів України, 2017 

 

Наприкінці травня 2017 року Луганський національний аграрний 

університет отримав запрошення від Британської Ради в Україні стосовно 

реалізації проекту «Англійська мова для університетів». 

Також університету запропоновано взяти участь у програмі  British 

Council’s «English for Universities Project» у 2017. Мета проекту полягає в тому, 

щоб допомогти вищім навчальним закладам України створити власну 
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стабільну навчально-методичну базу для навчання студентів англійської мови 

та підвищувати рівень викладання. Викладачами змін ЛНАУ, які взяли участь 

у проекті стали: 

1) Валерія Володимирівна Тупченко,  

2) Марина Олександрівна Любіна,  

3) Олена Петрівна Троян,  

4) Тетяна Анатоліївна Одинцова, 

5) Фесенко Тетяна Григорівна – доцент кафедри будівництва та 

архітектури, к.т.н., доц.; 

6) Землянський Андрій Олександрович – к.вет.н, старший 

викладач кафедри ветеринарної хірургії, терапії та акушерства. 

А вже у липні 2017 року вкдалачі університету відвідали BRITISH 

COUNCIL SUMMER SCHOOL з метою отримання нових знань.  

26 вересня 2017 р. у рамках проекту “Англійська мова для 

університетів”, що реалізується за підтримки Британської Ради в Україні, 

проведено семінар “Імплементація англійської мови у викладання 

спеціальних дисциплін ЛНАУ” (“Implementation of English in LNAU special 

subjects”). У заході взяли участь представники всіх факультетів університету. 

Із презентаціями виступили викладачі, які пройшли тренінгову підготовку від 

British Council. 

Крім того, в рамках проекту викладачі ЛНАУ (В.В. Тупченко, 

М.А. Любіна, Т.А. Одинцова та О.П. Троян) зустрілися з колегами 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. П. Василенка, щоб поділитися знаннями, які були отримані у BRITISH 

COUNCIL SUMMER SCHOOL. Викладачі обговорювали такі методичні 

питання щодо викладання англійської мови як «English for specific purposes», 

«What is ESP?», «The place of ESP in the broad family of English teaching 

disciplines», «Lesson planning in ESP», «Components of a lesson» та інші. 

Восени 2017 року за фінансовій підтримці УВКБ ООН, при підтримці 

Благодійного фонду «Право на захист» реалізували грант щодо забезпечення 
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освітнього процесу технічними засобами навчання (магнітно-маркерні дошки, 

фліп-чарти, батагофукціональний пристрій). Як результат, – в університеті 

з’явилися 8 магнітно-маркерних дошок, 2 фліп-чарти та необхідне обладнання. 

5.3.  Організація виховної роботи 

Реалізація основних принципів і завдань виховання у 2017 році 

здійснювати в ряді пріоритетних напрямів:  

1. Національно-патріотичне виховання 

2. Інтелектуально-духовне виховання 

3. Громадянсько-правове виховання 

4. Моральне виховання 

5. Екологічне виховання 

6. Естетичне виховання 

7. Трудове виховання 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

На початку 2017-2018 навчального року були вжиті усі заходи щодо 

організованого початку навчально-виховного процесу для студентів 

університету.  

Сформовані навчальні групи, призначені куратори, створений банк 

даних студентів пільгових категорій. Студенти були забезпечені місцями у 5 

гуртожитках вищих навчальних закладів м. Харків.  

На теперішній час, статус внутрішньо переміщених осіб мають 680 

студентів, яким надається інформаційний супровід для вирішення проблемних 

питань, пов’язаних з подовженням довідок та виплати фінансової державної 

допомоги. 

За поточний рік, студентами університету не було скоєно жодного 

правопорушення. 

5.4. Національно-патріотичне виховання  



68 
 

Головною метою національного виховання студентської молоді ЛНАУ є 

формування свідомого громадянина - патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї, представника української 

національної еліти через набуття молодим поколінням національної 

свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 

духовних запитів. 

В рамках національно-патріотичного виховання студенти протягом року 

відвідали Харківський історичний музей, українські вистави, художні 

виставки. Вшанували хвилиною тиші День пам’яті жертв голодомору. Взяли 

участь у міському заході «Пам’ять поколінь» під час якого відбулося 

покладання квітів до Меморіалу слави. 

Гарною традицією з часів переміщення стало святкування «Дня 

вишиванки».  

  

День вишиванки, 2017. 

Крім того, в цей день група студентів та викладачів прийняли участь у 

Харківському міському заході «Слобожанская вышиванка». На якому 

відбулася демонстрація колекцій українського одягу, в тому числі і 

вишиванок. Свої роботи показали майстри з Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв, Харківського вищого професійного училища швейного 

виробництва, коледжу текстилю та дизайну. 
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Харківський міський захід «Слобожанская вышиванка», 2017 

 

18 травня 2017 року – у День вишиванки, у день національної 

ідентифікації українців, Луганський національний аграрний університет 

провів флешмоб «Мережана Україна». 

   

Флешмоб «Мережана Україна», 2017 

 

  

Флешмоб «Мережана Україна», 2017 
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У підтримку тим, хто там, як пам’ятка кожному громадянину, ЛНАУ 

заявив: «Луганськ – це Україна»! Тож нехай нитка простягнута з Чернівців, де 

започатковано свято, від Дніпра, де виготовили футболки, для Луганського 

університету, переміщеного в Харків, з’єднає всі міста України. Кожен 

зрозуміє, не лише переселенці, що від Луганська до Львова Україна понад усе. 

20 травня студенти та викладачі прийняли активну участь у марші 

вишиванок у м. Харків. Близько сотні харків'ян, одягнених в традиційні 

українські вишиванки, пройшлися маршем від площі Конституції до 

пам'ятника Т. Шевченку. В руках багато з учасників акції тримали прапори і 

національну символіку. Біля пам'ятника вони заспівали гімн України. Акція 

пройшла в рамках Дня української культури. 

 

  

Марш вишиванок у м. Харків, 2017. 

Протягом 2017 року, про університет знято 1 фільм за сприянням 

Координаційної ради переміщених вищих навчальних закладів, відеоролик 

Української миротворчої школи, 8 сюжетів випущено на телеканалах Харкова 

та України. Інтерв`ю ректора записано на «Громадському радіо». 

 

5.5. Виховна та культурно-масова робота  

 

Кожен день роботи переміщеного ВНЗ – це важкий, проте значний крок 

уперед.  Починаючи з 2015 року щорічно 1 вересня в ЛНАУ відбувається 

урочисте свято «Дню знань». 
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Урочисте свято «День знань», 2016 

 

З метою згуртованості студентів напередодні Новорічних свят 

проведено «Новорічний ярмарок-2017» на якому студенти змогли проявити 

свої творчі вміння та навички кулінарії. 

 

«Новорічний ярмарок-2017» 

 

Студенти та викладачі університету, протягом року мали змогу 

відвідувати відкриті лекції провідних вчених Харкова в рамках проекту 

«Вільні університети» ІЦ «Майдан Моніторинг», презентувати результати 

зарубіжної практики перед широкими масами користувачів Інтернету, бути 

залученими до заходів Громадського об`єднання «Вікімедія Україна». 

Тематичні зустрічі з провідними українськими і польськими 

політичними діячами і істориками та презентацію історичних видань відвідало 

понад 50 студентів нашого університету. 

01 березня 2017 року студенти Луганського національного аграрного 

університету відвідали семінар: «Крокуємо в IT: що потрібно знати та як себе 

сформувати», організатором якого був Благодійний фонд «Карітас Харків». 
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Семінар «Крокуємо в IT: що потрібно знати та як себе 

сформувати», 2017. 

 

12 травня 2017 року студенти ЛНАУ прийняли активну участь у 

міському заході – сімейний фестиваль «Родинне коло». Це об'єднаний 

проект Українського Червоного Хреста і UNICEF мета якого - об'єднати і 

згуртувати сім'ї загиблих під час проведення АТО, підтримка один одного, 

відновлення контакту в сім'ї, поліпшення якості спілкування і 

взаєморозуміння, психологічна допомога ВПО. 
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Сімейний фестиваль «Родинне коло», 2017 

 

Щорічно у Харкові, студенти університету приймають участь у конкурсі 

«Софіївські зорі». 

19 травня 2017 року відбувся Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 

художньої творчості серед колективів аграрних навчальних закладів І-ІV 

рівнів акредитації «Софіївські зорі», де студенти ЛНАУ отримали свої почесні 

дипломи: 

1-го ступеня – Шепеленко Владислав – студент економічного 

факультету в номінації «Авторська пісня»; 

1-го ступеня – Полєва Анастасія – студентка факультету ветеринарної 

медицини в номінації «Художнє читання»; 

2-го ступеня – Малишев Станіслав – студент агрономічного 

факультету в номінації «Вокальний спів»; 

3-го ступеня - Давидова Аліна - студентка агрономічного факультету в 

номінації «Вокальний спів»; 

3-го ступеня – Пророченко Марія - студентка факультету харчових 

технологій в номінації «Вокальний спів»; 

9 червня 2017 року студенти та викладачі Луганського НАУ взяли участь 

у святкуванні Днів Литви в Харкові. 25 років тому встановилися дипломатичні 

відносини між Україною і Литвою, хоча загальна історична доля та тісна 

культурна взаємодія пов’язує країни ще з 13 століття. Відкрила свято 
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президент Литви Даля Ґрібаускайте – наш найнадійніший і послідовний 

союзник.  

 

Днів Литви в Харкові, 2017 рік 

4 вересня 2017 року пройшла посвята в студенти Луганського 

національного аграрного університету – Свято 1 вересня! Безліч нових облич, 

жодного вільного місця в залі – гарний результат наполегливої праці 

колективу переміщеного ВНЗ. Університет зростає, зміцнюючи свої сили та 

розширюючи потенціал. 

 

Свято 1-го вересня. 

20 жовтня 2014 року Луганська національний аграрний університет 

народився вдруге. Це було неможливо без усвідомлення головного, що ЛНАУ 

- це не будівлі, які залишилися в Луганську, ЛНАУ - це я, ти, ми, вони 

Луганський національний аграрний університет - це все патріотично 
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налаштовані люди, здатні на працю заради збереження аграрної науки 

Донбасу, незважаючи на труднощі, утиски і проблеми, можуть згуртуватися і 

підтримувати один одного. 

 

Привітання з Міжнародним Днем Студента  

 

30 листопада 2017 року завдяки Харківській міській громадській 

організації іноземних студентів та громадян при підтримці міськвиконкома та 

участі Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та земляцтва традиційно пройшов міжнародний фестиваль 

іноземних студентів та громадян. Метою проведення даного заходу протягом 

останніх декількох років в м. Харкові є знайомство з культурою та традиціями, 

укріплення дружніх стосунків та взаєморозуміння між народами різних країн. 

Іноземні студенти Луганського національного університету м. Харків з 

великою радістю та захватом спостерігали та приймали учать у фестивалі. 

Вагне Куадіо Сімеон – громадянин Республіки Кот-д’Івуар, студент 

другого курсу агрономічного факультету спеціальності 201 «Агрономія» був 

урочисто нагороджений почесним дипломом за відмінне навчання і активну 

участь у міжнародному студентському житті. 
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XIII Міжнародний фестиваль іноземних студентів та громадян, 2017 р. 

 

5.6. Духовне виховання молоді  

Цього року Луганський національний аграрний університет у Харкові 

(ЛНАУ) разом з усім світом відзначає 500-річчя Реформації – найважливішу 

історичну подію, яка визначила вигляд європейської цивілізації, і яка 

продовжує впливати на життя сучасної України.  

26 травня 2017 р. доктор філософських наук, професор кафедри 

історико-філософських дисциплін Миколай Карпіцький провів семінар 

«Протестантська етика і дух українського волонтерства», в якому взяли участь 

студенти та викладачі всіх факультетів ЛНАУ. 

Протестантська трудова етика сформувалася в результаті Реформації й 

сприяла економічному підйому навіть тих європейських країн, в яких 

протестанти були меншістю. У порівнянні з православними, протестантів в 

Україні небагато, і вони не могли чинити істотного впливу на розвиток країни 

ні в радянський період, ні в перші два десятиліття незалежності, однак в період 

боротьби з агресією 2014-2017 рр. саме протестантські церкви вийшли на 

перший план і опинилися в центрі волонтерського руху. 

Багатьом протестантським пасторам довелося пройти тортури в підвалах 

сепаратистів. Особливо жорсткі репресії були в Слов’янську, де влітку 2014 
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року відразу після богослужіння схопили чотирьох п’ятидесятників церкви 

«Преображення Господнє» і згодом розстріляли. Однак після звільнення саме 

Слов’янськ перетворився на головний центр волонтерського служіння. 

Протестантська церква «Добра вість» в Слов’янську налагодила координацію 

волонтерських бригад в зоні АТО і відкрила в прифронтових містах власні 

місії. 

Завдяки волонтерській роботі протестантів вдалося не тільки швидко 

відновити нормальне життя на звільнених територіях, а й змінити моральний 

клімат. Пастори церкви «Добра вість» ставили завдання не тільки допомагати 

людям, але й залучати їх до діяльності по допомозі іншим. У цьому вони 

бачили діяльну проповідь біблійної любові до ближнього. 

Учасників семінару цікавили питання, що саме у світогляді протестантів 

спонукало їх зайняти активну громадянську позицію, яка дозволила настільки 

істотно вплинути на морально-психологічну ситуацію на Сході України. 

Відповідаючи на це питання, Миколай Карпіцький розповів, що протестант 

переконаний в тому, що він по вірі своїй вже зумовлений до спасіння, і тому 

повинен слідувати своєму покликанню у мирському житті, як того від нього 

хоче Бог. Відповідно, волонтерську роботу протестанти сприйняли як своє 

покликання і форму служіння Богу. 

Учасники семінару відзначили, що досвід роботи протестантів з молоддю в 

зоні АТО дуже важливий для нашого університету. Адже Луганський 

національний аграрний університет – особливий, він не просто дає знання, але 

працює з молоддю із зони АТО, допомагає їй адаптуватися до нормального 

життя. В рамках цієї діяльності університет сподівається на співпрацю з 

протестантськими церквами на Сході України. 

5.7. Фізичне виховання молоді 

 Після переміщення, не зважаючи на велику складність, пов'язану з 

відсутністю власного спортивного залу та тренувальних майданчиків, 

поступово відроджується робота секцій (волейбол, настільний теніс, 
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боротьба). Робота організована шляхом спаррингів з командами базових 

університетів (Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) та індивідуальній участі в 

змаганнях різного рівня (міські, обласні, національні, міжнародні). 

Фізичне виховання здійснюється на заняттях із фізичної культури, через 

участь студентів у роботі спортивних секцій, клубів, під час спортивних 

змагань, туристичних походів. 

З 2016 року Луганський національний університет має збірну з 

футболу, яка була створена за власної ініціативи студентів і вже почала 

одержувати перемоги. Керівник команди - Талапов Тємір Кадирович - 

старший викладач кафедри фінансів і економічної кібернетики економічного 

факультету. 

До складу команди увійшли: 

1) воротарі: 

 Юров Віктор (буд. 1к. маг. заоч.); 

 Мазаєв Олексій (буд. 1к. маг;  

 Гончар Денис (ліс. 1к.). 

2) захисники: 

 Фірсов Павло (викладач); 

 Діденко Денис (буд. 4к.);  

 Перепелиця Сергій (буд. 2к.); 

 Подсвіров Сергій (мех. 4к.). 

3) нападники-універсали:  

 Чепілуха Владислав (буд. 1к. маг.);  

 Ліхненко Юрій (агро. 1к.);  

 Гвоздь Ілля (агро. 1к.);  

 Степанюк Сава (мех. 1к.);  

 Виборний Олексій (буд. 1к.); 
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 Кордон Єгор (мех. 1к.);  

 Шайхулісманов Роман (буд. 3к.), 

  Бугар Артур (буд. 3к.);  

 Федоров Ернест (еко. 2к. маг.),  

 Копач Ігор (буд. 1к. маг.),  

 Ромашенко Костянтин (буд. 1к. маг.)  

У 2016 році у рамках 10-го Кубка Харкова міні-футболу збірна ЛНАУ 

отримала ї перші перемоги – четверте місце у груповому раунді та дійшла до 

чвертьфіналу змагань. А вже у 14-му розіграшу наша команда здобула 

перемогу в Кубку надії середніх ліг. 

 

 

Збірна команда по футболу “ЛНАУ”, 2017 

Восени 2017 року збірна команда університету стала володарем Кубку 

надії середніх ліг B 14-го розіграшу турніру (осінь-2017), що тривав протягом 

трьох місяців на полях Центрального парку культури і відпочинку ім. 

М. Горького. 
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Однією із найнапруженіших подій чемпіонату був матч з поточним на 

той час лідером Ліги «ZZ Company». За підсумком зустрічі наша збірна 

перемогла 8:6. 

На шляху до трофею ще був пам’ятний матч із командою на 2 ліги вище 

«BlackHole», у якому хлопці здійснили шалений камбек: програли 3:7 перший 

тайм, а підсумковий рахунок – 9:9 і перемога в серії післяматчових пенальті. 

У фіналі Кубку надії середніх ліг «B» 14-го розіграшу турніру (осінь-

2017) футболісти ЛНАУ взагалі повністю переграли з рахунком 7:3 суперника 

«MfcGradient», який грав на 4 ліги вище. 

За підсумками змагань можна відмітити, що участь у таких турнірах 

згуртовує колектив і загартовує характер, підвищує як спортивну 

майстерність, так і емоційно-вольову складову, формує сплав досвіду та 

молодості. 

З 2016 року створена збірна команда з волейболу. 

 

Збірна команда ЛНАУ з волейболу 

Активну участь у спортивному житті ЛНАУ приймає Євген Жученко 

(4 курс, спеціальність «Агроінженерія»), майстер спорту з важкої атлетики, 

неодноразовий переможець обласних змагань з важкої атлетики.  
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Переможець обласних змагань з важкої атлетики, Євген Жученко 

20 травня 2017 року в Харкові під гаслом «РУЛІШЬ ТИ!» пройшов 12-й 

Велодень. У цьому році в ньому взяли участь понад 10 тисяч осіб, серед яких 

і студенти факультету ветеринарної медицини ЛНАУ. Колони велосипедистів 

почали збиратися з ранку в різних районах міста – на Салтівці, Олексіївці, 

Нових Будинках, Холодній Горі, ХТЗ і т. д. Потім всі вони рушили до площі 

Свободи. Перед стартом на площі близько 4 тисяч велосипедистів 

вишикувалися і сформували фразу «Я ♥ Харків».  

  

Велодень у м. Харків, 2017 

З 16 по 24 червня Харків приймав континентальний турнір з боксу – 

чемпіонат Європи серед чоловіків. Чемпіонат Європи – один з головних 

кваліфікаційних турнірів, на якому були розіграні ліцензії на чемпіонат світу 

з боксу в Гамбурзі цієї осені. Участь у чемпіонаті взяли більш ніж 300 

найсильніших боксерів континенту з 40 європейських країн. 
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Студенти ЛНАУ взяли активну участь в організації чемпіонату. Вони 

приєдналися до волонтерів Харкову та допомагали на всіх етапах проведення 

чемпіонату. Зустрічали та проводжали команди в аеропорті, поселяли в готелі, 

працювали в тренувальних залах та залах для поєдинків. Це студенти 

агрономічного факультету, факультету ветеринарної медицини, факультету 

харчових технологій Кваніна Ганна, Князь Олег, Лобанова Анна, Прасов Іван, 

Тіщенко Олег, Куцин  Борис, Разарьонова Ірина  та Шефлер Дмитро. Вони 

здобули унікальний досвід, працюючи з командами європейських боксерів. 

Задоволеними залишились і спортсмени, і організатори чемпіонату. А хлопці 

й дівчата отримали сертифікати та запрошення працювати зі спортсменами 

наступних чемпіонатів.  
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Континентальний турнір з боксу – 

чемпіонат Європи серед чоловіків, 2017 р.  

16 червня 2017 року студенти та викладачі ЛНАУ прийняли участь у 

інформаційно-розважального заході «День здоров’я» за ініціативи Ради 

молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації з нагоди 

відзначення Дня медичного працівника України  на території Центрального 

парку культури та відпочинку імені М.Горького.    
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6. Розвиток студентського самоврядування в Університеті 

Студентське самоврядування у Луганському Національному Аграрному 

Університеті є важливою ланкою у розвитку демократичних засад у вузі, 

виявленні потенційних лідерів, формування майбутньої еліти нації. 

14 червня 2017 року відбулися вибори голови студентської ради 

самоврядування Луганського національного аграрного університету, у 

виборах перемогла студентка 3 курсу агрономічного факультету 

Давидова Аліна Вікторівна  студентка 4 курсу агрономічного факультету. 

Завдяки волонтерській організації «Світ Україна» троє студентів мали 

можливість у липні відвідати Іспанію, Барселону: Сава Чуйков (магістр 2 

курсу факультету  ветеринарної медицини), Артур Чуйков (магістр 1 курсу 

економічного факультету), Давидова Аліна (студентка 4 курсу агрономічного 

факультету). 

 

1-5 серпня 2017 року студенти ЛНАУ (Шепель Ольга – студентка  2 курсу 

факультету харчових технологій та Пішоха В. – студент 2 курсу факультету 

ветеринарної медицини) в рамках Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду 

Віктора Пінчука та Global Office прийняли участі в 1-у літньому таборі «YOU 

Camp – Youth, Opportunities, Unity».  

https://business.facebook.com/pages/Global-Office/1839706052984650?fref=mentions
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Учасники табору збиралися разом для розробки проектів з метою 

покращення та об’єднання країни. YOU Camp - гарна можливість для 

індивідуального та професійного розвитку. 

Програма табору поєднала інтерактивну практику спілкування 

англійською мовою з іноземними волонтерами та отримання знань із 

сучасного лідерства, проектного менеджменту та громадянської освіти. 

Найкращі спеціалісти-практики поділяться досвідом, як стати агентом змін 

вже сьогодні, а також надали менторську підтримку студентам у розробці 

власних соціальних проектів для реалізації в своїх містах.  

28 вересня студенти прийняли участь в обласній акції  «Молодь читає - 

Харківщина процвітає». Мета цієї акції у тому, що би ще більше привити 

любов до книг у молоді. Бо для студента, школяра і взагалі для людини книга 

– це показник обізнаності, розуму, освідченості. Без знань, які збиралися 

багатьма роками, ми не зможемо побудувати майбутнє. 

 

Акція «Молодь читає - Харківщина процвітає», 2017 року 

Студентське самоврядування надавало всебічну поміч в організації 

Студентської наукової конференції ЛНАУ, яка відбулася 7-8 листопада. Збір 

тезісів, допомога в координації та реєстрації учасників. 
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13 травня 2017 року лідери студентського самоврядування, неформальні 

лідери факультетів, старости груп Луганського НАУ були запрошені на 

презентацію другого сезону проекту "Школа лідерства голови Харківської 

обласної державної адміністрації".  

Під час презентації було присутнє керівництво області на чолі з головою 

Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною. В дружній 

атмосфері конференц-залу презентаційно-виставкового центру "Радмір 

Експохол" студенти познайомилися з іншими молодіжними лідерами та 

поспілкувалися зі спеціально запрошеними представниками бізнес-сектору та 

органів державної влади.  

 

 
Презентація другого сезону проекту "Школа лідерства голови 

Харківської обласної державної адміністрації", 2017 рік 

11-15 вeрeсня 2017 року студенти 2 курсу факультету ветеринарної 

медицини (Подуфалов Олeксандр, Пішоха Вікторія, Горькавeць Дeнис) 

побували в гостях у “сковородинівській родині лідeрів” у с.Гайдаї, дe 

впродовж 5 днів відвідували практичний курс лeкцій від фахівців у галузі 

Team Building,  ораторського мистeцтва ,проeктного мeнeджмeнту та лайф-

мeнeджмeнту. 
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Табір студeнтського активу “Сковоридинівська родина лідeрів”, 2017 рік 

Активісти студентського самоврядування протягом 2017 року активно 

займались волонтерською діяльністю. Завдяки тісній співпраці з ГО «Станція-

Харків» медичну допомогу отрмала студентка 1 курсу економічного 

факультету Нелля Куколевська.  

Завдяки цій співпраці з Молодіжним клубом Харківщини наші студенти мали 

можливість приймати участь у різних екскурсіях, тренінгах, майстер-класах.  

13-15 жовтня 2017 року відбулася поїздка у Березівськи Води у якій взяли 

участь Омельченко А. (студент 4 курс будівельний факультет), Хонцевич В. (студент 

будівельного факультету), Аксьонова Я. (студентка 1 курсу будівельнго факультету). 

23 вересня 2017 року  для більше ніж 20 студентів ЛНАУ організована 

екскурсія у замок Шаровка. 

2 червня 2017 року в рамках акції «Посилка добра» діти-вихованці 

Богодухівського дитячого будинку інтернату отримали різні подаруночки, а 

головне УВАГУ від студентів Луганського НАУ. Організатором цього 

благодійного заходу стала Амєль Халілова, студентка факультету харчових 

технологій, активна громадянка Британської Ради в Україні, волонтер-

початківець. 
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Акція  «Посилка добра», 2017 рік 

Креативна група з членів студентського самоврядування займається 

написанням сценаріїв, підготовкою номерів та виступів на концерти. 

Поновили склад команди КВН. Капітаном команди став Чепелуха Владислав 

– магістр  2 курсу будівельного факультету.  

До складу команди увійшли: 

1. Кременцова Ірини (студентка 1 курсу будівельного факультету),  

2. Тремполец Каріна (студентка 2 курсу економічного факультету),  

3. Толочек Анна (студентка 1 курсу економічного факультету),  

4. Дроздова Вікторія (студентка 1 курсу факультету харчових технологій),  

5. Комаров Сергій (студент 1 курсу агрономічного факультету),  

6. Лихненко Юрій (студент 1 курсу агрономічного факультету). 

Команда активно готується до участі у весняній лізі «Аграрна ліга КВН». 
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7. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Проведення виробничої практики в університеті здійснюється 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів Луганського 

національного аграрного університету». Форму проведення практик, терміни 

та тривалість визначає факультет та випускова кафедра відповідно до 

навчальних планів. 

Для налагодження системи партнерства з провідними установами та 

підприємствами, університет поступово збільшує кількість баз практики 

шляхом укладання договорів. Протягом 2017 року укладено 20 

довгострокових договорів з підприємствами, які на даний момент входять до 

складу банку потенційних підприємств, загальна кількість довгострокових 

договорів - 42 шт. Зросла також кількість договорів із підприємствами і 

організаціями – з 220 у 2016 році до 388 у 2017 році. 

В Університеті протягом 2017 навчального року під час проведення 

виробничої практики було охоплено 727 студентів, зокрема 508 денної та 219 

заочної форми навчання. Середня тривалість практики 6 тижнів. Для 

закріплення теоретичних знань, одержаних у ВНЗ, оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації праці та знаряддями праці в галузі 

їх майбутньої професії, формування в них професійних умінь і навичок, в 

якості бази практики використовували наступні підприємства: ДП «Ілліч-Агро 

Донбас» м. Маріуполь, ТОВ «Айдарський пекар» Луганської обл., 

ТОВ «Кернел-трейд» м. Київ, ПАТ «Миронівський хлібопродукт» м. Київ, 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» Полтавської обл., ПАТ КБ «ПриватБанк» 

м. Харків, ТОВ «Будцентр Витязь» м. Харків, багато фермерських 

господарств та ветеринарних клінік. 

Серед досягнень університету є укладення договору про створення бази 

практики з провідною агропромисловою компанією України ТОВ «Кернел-

трейд». В жовтні 2017 року стартувала програма «КЕРНЕЛ ШАНС», 

пройшовши 2 етапи серйозного відбору, учасником став Степаненко 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Павло Анатолійович - студент 1 курсу освітнього рівня «Магістр» факультету 

механізації сільського господарства. Стажування надасть можливість 

отримати реальні навички роботи на підприємстві, які необхідні для 

успішного працевлаштування. 

Розширюються контакти з роботодавцями, таким чином з'явився 

напрямок «Робота для студентів поза навчальним процесом», здійснюється 

регулярний моніторинг вакантних посад для випускників університету, на 

сайті навчального закладу представлені ресурси для самостійного пошуку 

роботи, опубліковані поради для студентів, а саме статті про роботу за 

професійними тематиками. Для швидкого розповсюдження інформації, 

активно використовується група «ЛНАУ практика (м. Харків)» у соціальній 

мережі «Facebook» та офіційний сайт ЛНАУ. 

3 березня 2017 року за підтримки Харківського обласного центру 

зайнятості, БФ «Карітас Харків», ГО «Волонтерська ініціатива «Станція 

Харків» відбувся масштабний Ярмарок вакансій у ОСК «Металіст».  

  

Ярмарок вакансій у ОСК «Металіст», 2017. 

Понад 40 роботодавців презентували актуальні вакансії для шукачів 

роботи, серед яких були представники ПАТ «Трест Житлобуд-1», КП 

«Жилкомсервіс», Завод імені В.О. Малишева та інші. Керівництво 

Луганського національного аграрного університету не могло оминути увагою 

цей масштабний захід, бо, по-перше, це сприяння працевлаштуванню 
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майбутніх випускників, по-друге, досвід проведення подібних зустрічей із 

роботодавцями, по-третє, це розширення співробітництва з підприємствами. 

20 квітня 2017 року Луганський національний аграрний університет 

провів свій перший Ярмарок вакансій за 2,5 роки переміщення при 

підтримці Харківського обласного центру зайнятості. Загалом на цьому 

Ярмарку вакансій 29 компаній представили понад 300 вакансій. 20 квітня 

відвідали даний захід 600 студентів, 48 науково-педагогічних працівників та 

17 працівників підрозділів Університету. Складено 147 резюме за допомогою 

конструктора резюме від служби зайнятості.  

  

 

Перший Ярмарок вакансій ЛНАУ, 2017. 

В квітні 2017 року представником Харківського міського центру 

зайнятості був організований навчальний модуль: «Скайп-співбесіда». 

Крім практичного боку – безпосереднього спілкування з роботодавцями, 

захід мав і теоретичний. Зокрема представник БФ «Карітас Харків» Наталя 

Олександрівна Малютіна ознайомила студентів із проектом «Кар’єра для 

нового життя», із можливостями отримання консультацій із професійними 

рекрутерами та відвідування тематичних майстер-класів, тренінгів тощо. На 
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заході не оминули увагою актуальну тему працевлаштування закордоном – 

правила безпеки. 

З метою покращення якості підготовки майбутніх фахівців, провідні 

викладачі кафедр разом зі студенти від’їжджають до підприємства, де 

проводять ознайомчі заняття. 

В 2017 році студенти відвідали наступні підприємства: 

№ 

з/п 

Назва та адреса 

підприємства 

Кількість 

студентів 
Діяльність студентів на підприємстві 

1.  

Харківське головне 

регіональне управління 

ПАТ КБ «Приват Банк» 

м. Харків, 

вул. Малом'ясницька, 2-А 

12 

Ознайомлення з основними 

аспектами організаційних та 

фінансових напрямків діяльності 

Регіонального відділення, 

розширенням напрямів діяльності 

його підрозділів, принципів роботи з 

клієнтами та аналізу сучасного 

фінансового ринку та банківської 

діяльності в Україні 

2.  

ТОВ «Техноком» ТМ 

«Мівіна» 

м.Харків, 

пр.Московський, 199-а 

12 

Ознайомлення з технологією 

виробництва харчових 

напівфабрикатів, вимогами до умов 

пакування, зберігання, 

транспортування даної продукції, 

нормативами якості, харчової і 

біологічної цінності 

3.  

Відокремлений 

структурний підрозділ 

агроцех № 20 Дочірнє 

підприємство «Ілліч-

Агро-Донбас» 

Донецька обл, 

смт Нікольське 

3 

Вивчення сучасних технологій 

зберігання насіння озимих культур, 

сучасних технологій вирощування 

озимих, ярих колосових культур та 

озимого гороху, технологій захисту с. 

г. культур від хвороб та шкідників. 

Вивчення технології посіву 

соняшнику в польових умовах. 

4.  

ТОВ «Нью Системс АМ» 

«Міжнародний аеропорт 

Харків» 

м. Харків, 

вул. Ромашкіна,  1 

20 

Вирішення питань з організації 

землекористування в зоні 

міжнародних аеропортів, розробки 

проекту землеустрою та 

проектування природоохоронних 

заходів, здійснення моніторингу та 

державного контролю за 

раціональним використанням і 

охорони земель, використовуючи 

сучасні інформаційні технології 

обробки інформації. 

5.  

ТОВ «Ахмад Ті» 

м. Харків, 

вул. Роганська, 165 

45 

Ознайомлення з технологією 

переробки, сортування, пакування, 

зберігання продукції. Оцінювання 
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показників якості чаю. Ознайомлення 

з системою менеджменту компанії. 

 Всього: 92 - 

 

Однією з важливих форм роботи університету є зустрічі студентів з 

потенційними роботодавцями. Систематично представники різних компаній 

завітають до університету з пропозицією проходження виробничої практики, 

працевлаштування та кар'єрного росту. 

Протягом 2017 року такими були: 

 

№ з/п Назва підприємства Кількість присутніх 

1. ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 70 

2. ТОВ «Кернел-трейд» 32 

Всього 102 

 

Для налагодження зв’язку між роботодавцями та фахівцями аграрної 

галузі, університет сприяв відвідуванню Дня молодого спеціаліста «Твій 

професійний шанс» в м. Київ. Програма передбачала проведення двох секцій: 

«Школа працевлаштування» та «Ярмарок вакансій». Перед та після заходу 

було оглянуто експозицію «Міжнародної виставки ефективних рішень для 

агробізнесу» агропромислового виробництва вітчизняного і міжнародного 

рівня. 

Пріоритетом університету залишиться поліпшення організації 

проведення виробничої практики, налагодження партнерських відносин з 

виробництвом, проведення презентацій підприємств галузі, Ярмарку вакансій 

та тематичних семінарів зі сприяння працевлаштування. 
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7.1. Зв’язок університету з виробництвом 

 

Практична підготовка є важливою складовою формування майбутніх 

фахівців, яка суттєво впливає на професіоналізм випускників і багато в чому 

визначає період адаптації молодого спеціаліста на виробництві. 

24 листопада 2016 року між Фондом ім. Фрідріха Еберта і ЛНАУ 

підписано Меморандум про співпрацю у впровадженні елементів системи 

дуальної освіти у навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю 

“Будівництво та цивільна інженерія”. Керівник дуальної програми – 

Овчаренко О. А., перший проректор з навчально-наукової роботи, к.т.н., доц.; 

менеджер дуальної підготовки – Левадна С.І., в.о. зав.кафедри будівництва та 

архітектури; координатор дуальної програми – Фесенко Т.Г., доцент кафедри 

будівництва та архітектури, к.т.н., доц. 

Дуальна форма освітнього процесу, що передбачає здійснення суттєвої 

частини процесу на виробництві, дозволить підвищити якість освіти та 

конкурентоздатність університету. 
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Підписання Меморандуму про співпрацю у впровадженні елементів 

системи дуальної освіти у навчальний процес, 2016-2017 рр 

 

У 2017 році були розроблені та почали реалізовуватися основні етапи 

впровадження дуальної системи навчання в ЛНАУ: 

І. Створення інформаційно-комунікаційної платформи для ефективної 

роботи – Офіс/Центр управління програмами дуальної підготовки 

1.1. Наказ “про впровадження дуальної моделі навчання”, “призначення 

керівника дуальної підготовки в Університеті”, “призначення проектного 

менеджера дуальних програм”. 

1.2. Збір інформації/даних та формування бази даних для запровадження 

дуальної системи навчання. 

1.3. Оцінка особливостей впровадження дуальних програм підготовки за 

кожною спеціальністю Університету. 

1.4. Розробка і презентація “Концепції/Стратегії розвитку дуальної системи 

навчання в ЛНАУ. 

1.5. Розробка і затвердження “Положення про дуальну систему навчання в 

ЛНАУ”. 
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ІІ. Формування проектних команд для розробки магістерських програм 

дуальної підготовки по спеціальностям 

2.1. Наказ “про створення проектних команд для розробки магістерських 

програм дуальної підготовки”, “призначення координатора дуальних 

програм”, “призначення представників факультетів, які підтримують 

комунікацію з Офісом управління програмами дуальної підготовки” 

2.2. Створення філіалів кафедр Університету з підприємствами, які 

долучаються до дуальної системи навчання. 

2.3. Розробка спеціальних магістерських програм за дуальною системою 

навчання. 

2.3. Розробка навчально-методичних комплексів з обов’язковим 

рецензуванням представника з підприємства 

2.4. Розробка комплекту документів для моніторингу і оцінки якості 

навчального процесу підготовки магістрів 

2.5. Затвердження навчальних магістерських програм за дуальною 

системою навчання Вченою радою Університету і виробництвами  

ІІІ. Організація навчального процесу 

3.1. Формування окремих груп студентів, які навчаються за дуальною 

формою. 

3.2. Розробити і затвердити графік навчання за дуальною системою. 

3.3. Розподілити навчальне навантаження на викладачів Університету 

(переважно лекції) і представників з підприємств (переважно практичні, 

лабораторні, семінарські заняття). 

3.4. Забезпечити проведення системи інструктажів (з техніки безпеки та ін.). 

3.5. Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу 

Університету на підприємствах, на базі яких здійснюється навчання за 

дуальною формою. 

Результатом впровадження дуальної освіти в Університеті стало 

налагодження роботи 26 філій кафедр на виробництві (табл. 7.1.1). Слід 

зазначити, що найбільш ефективною є робота у цьому напрямку ведуть 
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будівельний факультет (7 філій) та факультет ветеринарної медицини (6 

філій).  

Таблиця 7.1.1 

Філії кафедр на виробництві  

№ Назва кафедри База 

 2 2 
Агрономічний факультет 

1 Селекції, рослинництва та 

захисту рослин 
Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас»,  

м. Маріуполь 

2 Лісівництва, плодоовочівництва 

та біології рослин 

Державне підприємство «Харківська лісова 

науково-дослідна станція», с. Черкаська Лозова 

 Всього філій: 2 

Біолого-технологічний факультет 

3 Кафедра технології виробництва 

та переробки продукції  

Державна дослідна станція птахівництва НААН 

України 

 Всього філій: 1 

Будівельний факультет 

4 Геодезія та землеустрій ТОВ «Новітні технології землеустрію»; 

Східне державне підприємство 

геодезії, картографії, кадастру та 

геоінформатики «СХІДГЕОІНФОРМ» 

5 Будівництво та архітектури ТОВ “ЮКО СТРОЙ”, м. Харків; 

ТОВ “МЕГА-В”, Вінниця; 

Біловодське бюро технічної інвентаризації; 

ПП “Титан-Сервіс”, Лисичанськ; 

ТОВ “Екобудпроекттехнологія”, м, Сєвєродонецьк 

 Всього філій: 7 

Економічний факультет 

6 Кафедра обліку і аудиту Державне підприємство «Дослідне господарство 

“Елітне” Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва 

Національної академії аграрних наук України» 

факультет харчових технологій 

7 Екології та безпеки 

життєдіяльності 

Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем 

8 Технологій харчових 

виробництв 

Старобільський молокозавод 

Біловодський молокозавод 

Роганський м’ясокомбінат  

Глобинський м’ясокомбінат 

 Всього філій: 5 

Факультет ветеринарної медицини 

9 Кафедра ветеринарної хірургії, 

терапії та акушерства 

ФОП «Мальченко О.В.», ветлікарня «Світ тварин», 

м. Київ 

ФОП «Мальченко О.В.» ветлікарня «Зоомир», м. 

Рубіжне 

ФОП Юнатов О.В. ветлікарня «Зоодоктор», м. 

Харків 

ФОП Юнатов О.В. ветлікарня «9 жизней», м. Харків 
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10 Кафедра фізіології та 

мікробіології 

ФОП «Мальченко О.В.» ветлікарня «Зоомир», м. 

Лисичанськ 

11 Кафедра інфектології, якості і 

безпеки продукції АПК 

ФОП «Мальченко О.В.» ветлікарня «Зоомир»,  

м. Сєвєродонецьк 

 Всього філій: 6 

Факультет механізації сільського господарства 

12 Кафедра ремонту машин, 

експлуатації машино-

тракторного парку та охорони 

праці 

СТО «Дизельсервіс» 

ТОВ «ТаісЛТД» 

13 Кафедра механізації 

виробничих процесів в АПК 

ДП Дослідне господарство «Кутузівка» Науково-

дослідного інституту  тваринництва 

 Всього філій: 3 

 ВСЬОГО ФІЛІЙ 26 

 

З 1 вересня 2017 року запроваджена магістерська програма підготовки 

чотирьох студентів за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія: 

функції проектувальника». Навчальний план підготовки передбачає: 

«теоретичне навчання» (на базі Університету, м. Харків) – 40%; «практичне 

навчання», «виробнича та переддипломна практика» (на базіах: ТОВ “ЮКО 

СТРОЙ”, м. Харків; ТОВ “Екобудпроекттехнологія”, м, Сєвєродонецьк; 

Біловодське бюро технічної інвентаризації; ТОВ “МЕГА-В”, Вінниця;               

ТОВ “Екобудпроекттехнологія”, м, Сєвєродонецьк) – 60%. Автори 

магістерської програми: Овчаренко О.А., Фесенко Т.Г., Левадна С.І. 

Проектні напрацювання щодо впровадження елементів дуальної 

підготовки студентів в ЛНАУ впродовж 2017 року презентувались на: 

- розширеному засіданні Робочої групи Міністерства освіти і науки України 

з питань розробки проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за 

дуальною системою (м. Київ, 6-7 квітня 2017 р.); 

- круглому столі «Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен 

української освіти» (м. Харків, 27 квітня 2017 р.); 

- розширеному засіданні Робочої групи Міністерства освіти і науки України 

з питань розроблення проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті 

за дуальною системою та розроблення проектів нормативно-правових актів 

щодо забезпечення її функціонування (м. Київ, 6-7 липня 2017 р.). 
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8. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

8.1. Виконання кошторису 

Розрахунки з бюджетом (включаючи сплату внесків до державних 

цільових фондів), організаціям, податковій інспекції здійснюються вчасно 

згідно затверджених кошторисів і в межах одержаного фінансування. 

Договірні зобов’язання по комунальним послугам, енергоносіям та іншим 

статтям видатків беруться своєчасно без порушень в межах затверджених 

кошторисів.  

Станом на 01.10.2017 року в університеті відсутня зареєстрована 

заборгованість по заробітній платі та відрахуванням до державних цільових 

фондів, стипендіям, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.  

Всі інші зобов’язання виконувалися у відповідності з чинним 

законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України,  

Статутом Луганського національного аграрного університету, Колективним 

договором, посадовими інструкціями працівників університету.   

Після переміщення Луганського національного аграрного університету 

до міста Харкова проводити господарську діяльність (отримувати доходи від 

землі, оренди, гуртожитку та ін.) та таким чином заробляти кошти для 

існування ЛНАУ стало не можливо. На теперішній час кошти на спеціальний 

фонд університету надходять тільки від оплати за навчання студентів 

контрактної форми. 

У зв’язку з постійним надходженням нових судових справ за минулі 

роки (2013-2014) університет знаходиться в постійному напруженому стані.  

Луганський національний аграрний університет знаходиться у ситуації, 

коли бракує коштів на придбання матеріалів, предметів, основних засобів для 

організації навчального процесу, що становить розвиток матеріально-

технічної бази університету.  
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За час існування закладу в місті Харкові після багаторазових звернень 

до установ державної влади міста та області, ми так і не отримали окремого 

приміщення, що негативно впливає на вступну компанію до нашої установи. 

Фінансова діяльність університету здійснюється у відповідності з 

законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами та інструкціями Державного казначейства 

України, Національного банку України, Державної податкової інспекції 

України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та 

затвердженого щорічного кошторису. Податки та обов’язкові платежі до 

державних цільових фондів здійснювалися своєчасно та в повному обсязі. 

Стан формування та виконання спеціального фонду університету по основній 

діяльності наведений у таблиці 8.1.1. Штатний розпис формується з 

розрахунку контингенту студентів в межах затвердженої чисельності науково-

педагогічного складу та інших працівників по загальному фонду та 

затвердженого фонду оплати праці по спеціальному фонду.  

Таблиця 8.1.1  

Формування та виконання спеціального фонду (грн.) 

(платні послуги надані згідно з основною діяльністю) 

 

9 місяців 2017 

року 

 

Залишок на 

01.01.2016р. 

 

Надходження 

за 9 місяців 

2017 року 

 

Витрати за 9 

місяців 2017 

року 

Кредиторська 

та дебіторська 

заборгованість 

станом на 

01.10.2017р. 

1-9 міс. 

2017р. 
22 200,77 3 128 114,64 3 147 602,91 - 

 

Всі договірні зобов’язання беруться згідно затвердженого кошторису. 

На підставі підписаних договорів оренди приміщень Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка проводиться відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги.  



102 
 

Починаючи з 01 січня 2017 року розпочала свою роботу науково-

дослідна частина університету. Впродовж 9 місяців 2017 року для проведення 

прикладних досліджень та розробок було витрачено на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю 11 889,64 грн., на оплату послуг 

пов’язаних з проведенням досліджень – 11 370,00 грн.. 

В складних умовах 2015 року, пов’язаних із переміщенням закладу з 

міста постійного перебування до міста Харкова зовсім не маючи матеріально-

технічної бази було придбано за рахунок благодійних внесків обладнання для 

організації дистанційного навчання студентів, також після звернення 

колективу університету до ТОВ «Династія 2013» була надана благодійна 

допомога у натуральній формі у вигляді двох комп’ютерів з програмним 

забезпеченням до них. У 2016 році для організації та проведення навчального 

процесу за рахунок коштів благодійного фонду було придбано ноутбук. 

Впродовж дев’яти місяців 2017 року за рахунок коштів благодійного та 

спеціального фондів для організації робочого процесу було придбано 

канцелярські товари на суму 19 296,64 грн.. 

В продовж дев’яти місяців 2017 року по загальному фонду була 

виплачена у повному обсязі: заробітна плата, стипендія, соціальні виплати 

дітям-сиротам, дітям які залишилися без батьківського піклування та дітям які 

знаходяться під опікою, комунальні послуги. Показники фінансово-

господарської діяльності університету за 9 місяців 2017 року наведені у 

таблиці 8.1.2. 

 

 

 

 

 

Таблиця 8.1.2 

Показники фінансово-господарської діяльності університету  

за 9 місяців 2017р. 
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№ 

з/п 

 

Показник 

9 місяців 2017 р., 

грн. 

 

1 

Загальний обсяг фінансування основної діяльності по 

загальному фонду. 

 

14 391 571,84 

 

2 

Структура витрат коштів по загальному фонду, всього:  

У тому числі витрати на: 

      оплату праці; 

 

нарахування на оплату праці; 

 

матеріальну допомогу дітям-сиротам на придбання 

одягу та взуття; 

 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар для 

науково-дослідної частини; 

 

компенсація дітям-сиротам на придбання 

продуктів харчування; 

 

оплату послуг пов’язаних з проведенням досліджень; 

 

оплату теплопостачання; 

 

оплату водопостачання та водовідведення; 

 

оплату електроенергії; 

 

стипендії; 

 

матеріальну допомогу дітям-сиротам на придбання 

навчальної літератури. 

14 391 571,84 

 

8 205 556,78 

 

1 793 480,02 

 

17 255,00 

 

 

11 889,64 

 

 

514 291,29 

 

 

11 370,00 

 

62 750,02 

 

466,48 

 

3 437,28 

 

3 597 075,33 

 

174 000,00 

 

3 

Загальний обсяг надходжень по спеціальному 

фонду від надання освітніх послуг. 

 

3 128 114,64 

 

4 

Структура витрат коштів по спеціальному фонду, 

всього:  

У тому числі витрати на: 

оплату праці; 

 

нарахування на оплату праці; 

 

придбання канцелярського приладдя, обладнання та 

інвентарю; 

 

оплату послуг (крім комунальних); 

 

оплату видатків на відрядження; 

 

оплату водопостачання та водовідведення; 

оплату електроенергії; 

 

виплату відшкодування пільгових пенсій; 

 

 

3 147 602,91 

 

2 429 085,55 

 

526 893,25 

 

14 386,40 

 

 

31 256,20 

 

64 635,41 

 

4 089,99 

58 722,57 

 

17 273,54 
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оплату навчання з питань охорони праці. 1 260,00 

 

5 

Загальний обсяг надходжень по спеціальному 

фонду отриманих від благодійних внесків, дарунків. 

 

8 075,00 

 

6 

Структура витрат коштів по благодійному фонду, 

всього:  

У тому числі витрати на: 

придбання канцелярського приладдя, обладнання та 

інвентарю; 

 

 

7 247,74 

 

7 247,74 

 

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року коштів від оплати за 

навчання студентів контрактної форми надійшло на 1 228 451,64 грн. більше, 

що пояснюється збільшенням за рахунок поновлення та вступу на навчання 

студентів платної форми навчання та незначним збільшенням вартості 

навчання. 

Нецільового використання бюджетних коштів, фінансових зловживань 

або значних фінансових порушень протягом 9 місяців 2017 року в університеті 

не встановлено. 

7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та 

інфраструктури університету 

 Розрахунки з бюджетом (включаючи сплату внесків до Пенсійного 

фонду, інших державних цільових фондів), організаціям, податковій установі 

здійснюються вчасно згідно затверджених кошторисів і в межах одержаного 

фінансування. Договірні зобов’язання по комунальним послугам, 

енергоносіям та іншим статтям видатків беруться своєчасно без порушень в 

межах затверджених кошторисів.  

Станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018 в університеті відсутня 

зареєстрована заборгованість по заробітній платі та відрахуванням до 

державних цільових фондів, стипендіям, оплаті комунальних послуг та 

енергоносіїв.  

Всі інші зобов’язання виконувалися у відповідності з чинним 

законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України,  
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Статутом Луганського національного аграрного університету, Колективним 

договором, посадовими інструкціями працівників університету.   

Після переміщення Луганського національного аграрного університету 

до міста Харкова проводити господарську діяльність (отримувати доходи від 

землі, оренди, гуртожитку та ін.) та таким чином заробляти кошти для 

існування ЛНАУ стало не можливо. На теперішній час кошти на спеціальний 

фонд університету надходять тільки від оплати за навчання студентів 

контрактної форми. 

У зв’язку з постійним находженням судових рішень по боргам, що 

виникли на непідконтрольних українській владі територіях за минулі роки 

(2013-2014 рр.) університет знаходиться під загрозою блокування виконавчою 

службою рахунків, арешту майна. 

Луганський національний аграрний університет знаходиться у ситуації, 

коли бракує коштів на придбання матеріалів, предметів, основних засобів для 

організації навчального процесу, що стримує розвиток матеріально-технічної 

бази університету.  

За час існування вузу в місті Харкові після багаторазових звернень до 

установ державної влади міста та області, ми так і не отримали власного 

окремого приміщення, що негативно впливає не тільки на здатність підвищити 

організаційно-логістичний рівень освітнього процесу, а також і на організацію 

вступної компанії до нашого закладу, імідж університету. 

З метою забезпечення організації учбового процесу, здійснення науково-

освітньої діяльності та дотримання ліцензійних умов університетом 

пролонговані через Фонд державного майна України існуючі договори на 

оренду приміщень Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка (4 чинних договори оренди 

нежитлових приміщень):  

- аудиторії – 1100 м2; 

- місця загального користування – 488,13 м2. 

Всього (станом на 25 жовтня 2017 року) – 1588,13 м2. 
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Ведеться робота по укладенню, згідно встановленого порядку, договорів 

оренди додаткової площі. 

В серпні 2017 року було досягнуть домовленості про передачу нам ще 

приміщень по проспекту Ювілейному, 65 «Г» загальною площею 285,93 м2, в 

тому числі під аудиторії та кабінети – 241,93 м2. 

Всього у нас по договорам з ХНТУ СГ ім. Петра Василенка – 2018,11 

м2 (збільшення в 2017 р. на 429,98 м2). 

Для проведення ліцензування освітньої складової навчання, організації  

укладено договір тимчасового безоплатного користування майном з 

університетом імені Петра Василенка (читальні зали, бібліотеки, комп’ютерні 

лабораторії, приміщення для занять студентів, аспірантів, докторантів, 

лекційні, аудиторні приміщення, кабінети) – 13 498,4 м2.  

В Харківському національному аграрному університеті імені 

В.В.Докучаєва, по договору співпраці, розміщено агрономічний факультет. 

Перед початком осінньо-зимового періоду, в вересні, проведено (за 

власний рахунок) поточний ремонт даху над деякими приміщеннями по 

проспекту Ювілейному – усунуті течі на покрівлі. 

Станом на 25 жовтня 2017 року в гуртожитках проживає 468 студентів 

та 42 співробітника нашого університету. 

В тому числі (по окремим гуртожиткам): 

ХНТУ СГ ім. Петра Василенка: 

№ 1 – 53 особи (в т. ч. 6 співробітників); 

№ 2 – 55 особи (в т. ч. 23 співробітника); 

№ 3 – 78 осіб; 

№ 4 – 3 осіб (в т. ч. 2 співробітника). 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого (юракадемія): 

№ 6 – 126 осіб (в т. ч. 7 співробітників). 

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва: 

№ 1 – 70 осіб (в т. ч. 2 співробітника); 

№ 2 – 27 осіб (в т. ч. 2 співробітника); 
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№ 6 – 5 осіб. 

ХНАДУ (автодорожний): 

№ 4 – 30 особи. 

ХДУХТ (громадського харчування): 

№ 1 – 8 осіб. 

 

Протягом кінця серпня – початку вересня університетом було поселено 

169 студентів нового набору. 

В тому числі: 

ХНТУ СГ ім. Петра Василенка – 112 осіб; 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого – 27 осіб; 

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва – 42 особи; 

ХНАДУ – 27 осіб; 

ХДУХТ – 4 особа. 

На сьогодні університет має додатково – 20 місць в гуртожитку № 6 

юракадемії. Є домовленості про направлення на поселення: 

ХДУХТ – 20 місць. 

20 місць в гуртожитку № 7 (вул. Шевченко, 233) Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Більше 100 місць в гуртожитку ХНАДУ, що розташований неподалік від 

основного корпусу (пр-т. Ювілейний, 65 «Г»), де організовано навчальний 

процес. 

Є місця також і у ХНТУ СГ ім. Петра Василенка. 

 

Тобто, на сьогодні всі бажаючі отримати місце в гуртожитку, в тому 

числі всі студенти заочної форми навчання, повністю задоволені. 

В університеті ведеться постійна робота щодо дотримання питань 

охорони праці та техніки безпеки в університеті. Всі декани та уповноважені 

працівники університету пройшли спеціалізоване навчання в Учбово-науково-



108 
 

виробничому центрі «Охорона праці» з видачею спеціальних посвідчень 

встановленого зразка. 

Протягом 2017 року у різні відомства направлялися листи щодо вжиття 

заходів з покращення матеріально – технічної бази університету, які, на жаль, 

не призвели до позитивних змін в матеріально-технічному становищі 

університету. 
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», наказів, листів Міністерства освіти і науки України, в університеті 

видано низку наказів стосовно заходів щодо запобігання та протидії корупції. 

З метою профілактики та протидії корупції на засіданнях  Вченої ради, 

ректоратах протягом 2016-2017 років розглядалася питання про стан роботи та 

заходи щодо реалізації в університеті антикорупційного законодавства.  

Антикорупційні аспекти постійно висвітлювалися у виховному процесі, 

зокрема під час кураторських годин, засіданнях органів студентського 

самоврядування, інформаційно-правових сесій, які проводилися за допомогою 

партнерів Луганського національного аграрного університету – громадським 

об`єднанням «Право на захист». 

На факультетах видавалися відповідні розпорядження, з якими були 

ознайомлені і студенти і викладачі. На сайті опублікований телефон гарячої 

анонімної лінії, у корпусах є скриньки довіри.  

В.о. ректора університету Брагінцем М.В. здійснюється систематична 

робота по недопущенню проявів корупції в університеті.  У ході робочих нарад та 

особистих зустрічах з представниками науково-педагогічних працівників було 

винесені персональні усні попередження про недопущення фактів хабарництва. 

Протягом звітного періоду було забезпечено контроль за ходом 

організації навчального процесу, атестації студентів, проведення науково-

дослідних робіт з метою недопущення корупційних проявів. 

Вжито конкретних заходів щодо недопущення зловживань та 

корупційних дій при проведенні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти для потреб університету.  

Протягом 2016 року в університеті було введено в дію Положення «Про 

тендерний комітет», «Про здійснення допорогових закупівель», наказами по 

університету та у відокремлених підрозділах ЛНАУ призначені відповідальні 
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особи. Наказом в.о. ректора затверджено «Порядок організації в роботі 

Луганського національного аграрного університету щодо оприлюднення на 

єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації згідно вимогам 

Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» та укладено 

Договір про приєднання ЛНАУ до Регламенту авторизованого електронного 

майданчику «Держзакупівлі Онлайн», який діє у системі «ProZorro», 

Всі декларації працівників, які відповідно до чинного законодавства 

України зобов'язані декларувати майно, доходи та витрати, зібрані згідно із 

встановленим в університеті порядком у відділі кадрів та оприлюднені у 

відкритому доступі Єдиного державного реєстру декларацій. 

Завдяки узгодженій роботі адміністрації, трудового колективу, органів 

студентського самоврядування щодо запобігання та протидії корупції за 

звітний період в університеті немає осіб, яких притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, або 

правопорушень, пов'язаних з корупцією.  

На 2018 рік заплановано провадження Антикорупційної програми, яка 

повинна бути розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики 

в Україні». Мета програми -  вдосконалення корпоративної культури, 

упровадження морально-ціннісних орієнтирів, активної громадянської 

позиції, патріотизму, наслідування кращих практик управління та 

підтримання ділової репутації. 
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10. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ УНІВЕРСИТЕТУ В СУДАХ  

ТА ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА 

 

Одним з серйозних питань з яким стикнувся університет в умовах 

переміщення, є численні вимоги кредиторів з приводу зобов'язань, що брав на 

себе ЛНАУ у попередні роки, знаходячись у м. Луганську. У даний час на 

різних стадіях судового провадження знаходяться справи в яких ЛНАУ 

виступає у якості відповідача.  

Університет, змінивши юридичну адресу, залишив за собою усі права та 

обов`язки, які брав на себе, знаходячись у Луганську.  

 

Судові справи: 

1. Справа №  922/3770/16 за позовом ТОВ «Спектр-Агро» до 

Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог:  874674,60 грн. 

Стягнення:  597599,46 грн. 

2. Справа № 922/1062/16 за позовом НАК ДП «Украгролізинг» до 

Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог: 501 026,34 грн. 

Стягнення: 501 026,34 грн. 

3. Справа № 922/998/16 за позовом ПАТ НАК «Нафтогаз України» 

до Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог: 69810,21 грн. 

Стягнення: 54981,49 грн. 

4. Справа № 922/999/16 за позовом ПАТ НАК «Нафтогаз України» 

до Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог: 2 842 842,02 грн. 

Стягнення: 2 842 842,65 грн. 

На разі виконавче провадження не відкрито, стягнення не 

проводяться. 
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5. Справа № 922/126/15 за позовом ПАТ НАК «Нафтогаз України»  

до Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог: 1364011,28 грн. 

Стягнення: 1364011,28 грн. 

На разі виконавче провадження не відкрито, стягнення не 

проводяться. 

6. Справа № 922/5972/14 за позовом ПАТ НАК «Нафтогаз України»  

до Луганського національного аграрного університету про стягнення коштів. 

Розмір позовних вимог: 394857,12 грн. 

Стягнення: 394857,12 грн. 

7. Справа № 820/1377/15 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 161259,77  грн. 

Позов задоволено. 

8. Справа № 820/1384/15 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 155688,09  грн. 

На разі справа перебуває на розгляді у Вищому спеціалізованому 

суді України. 

9. Справа № 820/1380/15 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 146723,60  грн. 

Позов задоволено. 

10. Справа № 820/1358/15 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 169988,46  грн. 
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Позов задоволено. 

11. Справа № 820/2946/16 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 67768,05 грн. 

Позов задоволено. 

12. Справа № 820/2947/16 за позовом Луганського національного 

аграрного університету до Державної податкової інспекції про визнання дій 

протиправними та скасування рішення. 

Розмір позовних вимог: 97782,42 грн. 

Позов задоволено. 

13. Справа №  233/3902/16 за позовом Стещенко С.В. до Луганського 

національного аграрного університету про визнання звільнення незаконним. 

Розмір позовних вимог:  8112,39 грн.  

У задоволенні позову відмовлено. 

14. Справа №  233/273/17 за позовом Стещенко С.В. до Луганського 

національного аграрного університету про визнання дій незаконними, 

зобов’язання вчинити певні дії. 

Розмір позовних вимог:  325,61 грн. 

Стягнення:  8,35 грн. 

15. Справа №  640/9029/16 за позовом Хаблак С.В. до Луганського 

національного аграрного університету про зобов’язання виправити запис у 

трудовій книжці, стягнення середнього заробітку, матеріальної та моральної 

шкоди. 

Розмір позовних вимог:  114652,00 грн.  

У задоволенні позову відмовлено. 

16. Справа №  820/3673/17 за позовом Коваленко В.М. до Луганського 

національного аграрного університету про визнання дій незаконними. 

Позов задоволено частково. 
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17.  Справа № 554/7909/15-ц за позовом Пархоменко Н.А. до 

Луганського національного аграрного університету про стягнення 

заборгованості по заробітній платі, компенсації за несвоєчасну виплату 

заробітної плати, середній заробіток за час затримки виплати сум, моральної 

шкоди. 

Розмір позовних вимог:  61850,49 грн. 

Стягнення:  7199,56 грн. 
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11. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Розуміючи необхідність підготовки фахівців АПК для Cхідного регіону 

України, університет спрямований на тісну, конструктивну співпрацю з 

органами державної влади та місцевого самоврядування Луганської і 

Донецької областей. 

Утворення навчально-наукових інститутів в Луганській та Донецькій 

областях, підбір необхідних приміщень та створення матеріально-технічної 

бази. 

Важливим напрямом розвитку університету є створення 

консалтингових центрів в Луганській та Донецькій областях, з 

концентрацією особливої уваги на внутрішньо переміщених осіб, які 

опановують нові галузі господарства. 

Впровадження дуальної освіти шляхом поєднання теоретичного 

навчання на базі університету та виробництва, яке проводиться в тісному 

контакті з робочою групою з розроблення проекту Концепції підготовки 

фахівців у вищій освіті за дуальною системою та розроблення проектів 

нормативно-правових актів щодо забезпечення її функціонування 

Міністерства освіти і науки України.  

Розширення електронного ресурсу навчально-методичного 

забезпечення на платформі «МOODL» для розвитку дистанційного навчання. 

Розробка автоматичної системи керування університетом для 

формування навчальних та робочих навчальних планів, навчального 

навантаження викладачів, розкладу занять, контролю за відвідуванням та 

успішністю студентів, ведення бази даних кадрового складу працівників 

університету.  

Розвиток наукової діяльності в університеті шляхом реалізації 

грантових проектів, тісної співпраці з науково-дослідними інститутами та 

установами-партнерами при залученні провідних вчених та студентів ЛНАУ. 



 

116 
 

Підготовка докторів та кандидатів наук. Залучення кращих студентів до 

наукової діяльності.  

Розвиток видавничої діяльності університету, відновлення власного 

періодичного видання високої якості з його подальшим включенням до 

наукометричних баз. 

Зміцнення матеріально-технічної бази університету: 

- передача/отримання на баланс університету комплексу будівель 

(ЦМК) Харківської загальноосвітньої школи соціальної реабілітації I-II 

ступеню Міністерства освіти і науки України, здійснення ремонтно-

відновлювальних робіт для налагодження освітнього процесу в м. Харкові; 

- ініціація передачі ЛНАУ будівель для організації гуртожитку (м. 

Харків, вул. Кацарська, 9). 

Приведення у відповідність законодавству України юридичного 

статусу та договорів оренди майна, приміщень, створення необхідних 

навчальних аудиторій, лабораторій, забезпечення навчального процесу як, 

безпосередньо в ЛНАУ, так і в структурних підрозділах: ВП 

«Старобельський технікум ЛНАУ» (Жмуренко Н.В.), ВП «Донецький 

технікум ЛНАУ» (Рибак А.М.), ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ» 

(Плахова Т.М.), ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ» (Воронцова О.М.), 

ВП «Обласний навчальному центр підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів АПК» (Черв’як О.В.). 

Підвищення ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення, використання техніки, в тому числі 

орендованої. 

 

 

В.о. ректора         М. В. Брагінець 


