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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ, ПАРТНЕРИІ! 
 

Однією з найважливіших умов успішного розвитку держави є освіченість 

нації і наявність потужного наукового потенціалу. Саме тому авторитет 

українських університетів визначається рівнем їхньої навчально-виховної та 

науково-дослідної діяльності.  

Основним завданням в умовах соціально-економічного, політичного, 

суспільного розвитку в національному і світовому контекстах, зокрема, 

посилення соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація 

суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій в 

усьому світі,  є необхідність внесення змін в освіту України, виведення її на 

світовий рівень. 

Серед низки історичних викликів, перед якими постав Луганський 

національний аграрний університет, є, насамперед, робота в умовах 

переміщення, що ускладнює процес розвитку Університету і негативно 

позначилось на виконанні місії лідера аграрної освіти в регіоні Донбасу. До 

зазначених приєднались й загальні для всіх ЗВО України виклики: необхідність 

реформування освіти в контексті ринкових відносин, фундаментальні зміни 

місця та ролі університетів у сучасному соціумі, зростання конкуренції на 

регіональному, загальнонаціональному та світовому рівнях, скорочення попиту 

на ринку праці, зменшення чисельності випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів та зниження рівня якості їхніх знань тощо.  

Успішне розв’язання завдань розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, визначених Національною доктриною розвитку освіти, збереження та 

зміцнення статусу Університету на регіональному та національному рівнях 

вимагають від ЗВО чіткого дотримання визначених колективом пріоритетних 

завдань і механізмів їхньої реалізації в новому соціокультурному контексті. 

Уся діяльність Луганського національного аграрного університету 

будується на основі державних та документів Університету, що регламентують 

діяльність ЗВО:  

− Конституція України;  

− Закон України «Про освіту»;  

− Закон України «Про вищу освіту»;  

− Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні»;  

− Закон України про наукову і науково-технічну діяльність; 

− Закон України про науково-технічну інформацію; 
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− Закон України про захист інформації в автоматизованих системах; 

− Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті;  

− Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 роки;  

− Програма Президента України 2020; 

− Статут Луганського національного аграрного університету;  

− Концепція розвитку Луганського національного аграрного 

університету на 2015 – 2020 рр.  

Основними напрямами діяльності Луганського національного аграрного 

університету є: 

− підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

− підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; 

− науково-дослідна робота; 

− спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; 

− культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, 

виробничо-комерційна робота; 

− здійснення зовнішніх зв'язків. 

У центрі уваги університетського колективу постійними є проблеми 

підвищення якості освітнього процесу, ефективності наукових досліджень, 

конкурентоздатності ЗВО, патріотичного виховання студентської молоді, 

підтримки творчої ініціативи та розвитку творчої активності всіх категорій 

працівників та студентів Університету, міжвузівської взаємодії та 

співробітництва з потенційними роботодавцями та бізнес-структурами, 

загальноосвітніми та середніми професійними школами.  

 

 

 

В.о. ректора           Р. Ю. Подольський 
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РОЗДІЛ 1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1.1. Освітні програми 
 

Луганським національним аграрним університетом у звітний період 

здійснено низку заходів, спрямованих на імплементацію Закону України «Про 

вищу освіту» в частині підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми 

програмами. 

Станом на 01.09.2018 р. університет здійснив набір здобувачів вищої 

освіти на 15 бакалаврських і на 10 магістерських освітніх програм. 

Абітурієнтам запропоновані освітні програми з різних галузей знань, зокрема, 

аграрних наук та продовольства, архітектури та будівництва, ветеринарної 

медицини, виробництва та технологій, геодезії та землеустрою, природничих 

наук, соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування. 

Наразі, в університеті ведеться підготовка здобувачів вищої освіти лише 

за статичними (традиційними) освітніми програмами: агроінженерія, агрономія, 

будівництво та цивільна інженерія, ветеринарна медицина, геодезія та 

землеустрій, екологія, економіка, лісове господарство, маркетинг, менеджмент, 

облік і оподаткування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

технологія виробництва та переробка продукції тваринництва, фінанси, 

банківська справа та страхування, харчові технології. 

Університетом реалізовується низка організаційних і методичних заходів 

відповідно до вимог чинної нормативної бази та наявного методичного 

забезпечення, що відповідають сучасним викликам, а саме: затверджуються 

проектні групи і гаранти освітніх програм, аналізується кадровий склад 

заявлених освітніх програм і приводиться у відповідність до Ліцензійних умов 

впровадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. 

 

 

1.2. Контингент студентів 
 

1.2.1. Структура контингенту студентів 

 

Враховуючи переміщення освітньої діяльності університету до 

м. Харкова, показовою є динаміка змін контингенту за п’ять років. 
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Станом на 01.01.2015 р. контингент студентів університету складав  

4172 особи, з яких 2100 студентів (50,3%) здобували освіту за кошти 

державного бюджету та 2072 студентів (49,7%) – за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб. 

Станом на 01.01.2016 р. контингент студентів складав 3313 осіб, з яких  

1428 (43,1%) навчалися за кошти державного бюджету, а 1885 (56,9%) – за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

Станом на 01.01.2017 р. з 2480 осіб контингенту 1432 (57,7%)  

студентів, які навчаються за кошти державного бюджету та 1048 (42,3%) 

студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а на 

01.01.2018 року – 2225 осіб: 1351 (60,7%) студентів, які навчаються за кошти 

державного бюджету та 874 (39,3%) студентів, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб. 

У поточному навчальному році (станом на 01.10.2018 р.) контингент 

студентів складає 2291 особи: 1331 (58,1%) студентів, які навчаються за кошти 

державного бюджету та 960 (41,9%) студентів, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб. 

Динаміку змін контингенту студентів денної та заочної форм навчання, 

що навчаються за кошти державного бюджету та кошти фізичних та 

юридичних осіб, відображено на діаграмах 1.2.1.1 та 1.2.1.2. 

 

Діаграма 1.2.1.1 
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Діаграма 1.2.1.2 

 
 

Діаграма 1.2.1.3, яка синтезує дані діаграм 1.2.1.1 та 1.2.1.2 підтверджує 

постійне суттєве зменшення контингенту студентів заочної форми навчання. 

Так, з моменту переміщення університету кількість здобувачів заочної форми 

навчання скоротилася в 2,9 рази. Динаміка контингенту студентів денної форми 

навчання не є настільки негативною: після суттєвої (48%) втрати контингенту у  

2015-2016 навчальному році, маємо приріст 45% у 2016-2017 навчальному році, 

10% у 2017-2018 навчальному році та 7% у 2018-2019 навчальному році. Проте, 

у 2018-2019 навчальному році контингент студентів денної форми навчання 

складає лише 89% від показника 2014-2015 навчального року. Загальний 

контингент Луганського національного аграрного університету зменшився з 

моменту переміщення на 45%. 

 

Діаграма 1.2.1.3 
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У 2018-2019 навчальному році контингент студентів денної форми 

навчання складає 1406 осіб, з яких 988 осіб (70%) навчаються на освітньому 

рівні «бакалавр», 418 осіб (30%) – здобувачі освітнього рівня «магістр». 

Розподіл контингенту денної форми навчання за освітніми рівнями та формою 

фінансування зображено на діаграмі 1.2.1.4. 

 

Діаграма 1.2.1.4 

 
 

Аналіз діаграми 1.2.1.4 показує, що 80% студентів-бакалаврів навчаються 

за рахунок коштів державного бюджету, 20% – за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб. У магістратурі частки обох форм фінансування складають по 

50%. У цілому в університеті на денній формі бюджетного фінансування 

навчаються 71% здобувачів і 29% – за рахунок коштів фізичних і юридичних 

осіб. Розбіжність складає 42% на користь студентів бюджетної форми 

навчання. У порівнянні з 2017-2018 навчальним роком (78% – бюджет,  

22% – контракт, де розбіжність складала 56% на користь студентів бюджетної 

форми), спостерігаємо тенденцію до зменшення чисельності студентів 

бюджетної форми навчання, і, відповідно, збільшення студентів контрактної 

форми навчання. 

Аналіз контингенту заочної форми навчання (883 особи) свідчить про те, 

що розрив між  кількістю студентів бюджетної (334 особи, що становить 38%) 

та контрактної (549 осіб, що становить 62%) форм фінансування складає 24% 

(діаграма 1.2.1.5). Слід зауважити, що відсоткове співвідношення в порівнянні з 

минулим навчальним роком змінилося ще на 2% на користь фінансування за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Частка бакалаврів у загальній 
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чисельності контингенту заочної форми навчання складає 69% (з яких 40% є 

студентами бюджету, а 60% – контракту), а частка магістрів – 31%  

(32% є студентами бюджетної форми, а 68% – контрактної). 

 

Діаграма 1.2.1.5 

 
 

Загальну інформацію щодо контингенту студентів денного та заочного 

відділень, що навчаються за рахунок  коштів державного бюджету та фізичних і 

юридичних осіб, подано на діаграмах 1.2.1.6 та 1.2.1.7. 

 

Діаграма 1.2.1.6 
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Діаграма 1.2.1.7 

 
 

Розглянемо розподіл студентів денної форми навчання за курсами 

навчання (діаграма 1.2.1.8). Переважна кількість студентів денної форми 

навчаються на 2 курсі зі скороченим терміном навчання, 1 курсі зі скороченим 

терміном навчання та 1 курсі магістратури (19, 16 та 15% відповідно). 

Четвертим за кількістю здобувачів є 2 курс магістратури. Майже рівномірним є 

розподіл студентів 1, 2 та 3 курсу бакалаврів на базі ПЗСО (по 10 % від 

загальної чисельності контингенту денної форми навчання). Частка 4 курсу 

складає лише 5%, а частка 1 та 2 курсів магістрів-ветеринарів, які навчаються 

на базі повної загальної середньої освіти, складають відповідно 1 та 2%. 

 

Діаграма 1.2.1.8 

 
 



 
12 

 

Розподіл студентів заочної форми навчання за курсами представлено на 

діаграмі 1.2.1.9. Найбільша частка студентів-заочників навчаються на 2 курсі 

бакалавра зі скороченим терміном навчання та 2 курсі магістратури (24 та 16% 

відповідно). По 15% студентів навчаються на 1 курсі магістратури та 1 курсі 

бакалавра зі скороченим терміном навчання. 1-4 курси освітнього рівня 

бакалавр на базі ПЗСО складають від 5 до 9%. Найменша кількість здобувачів 

на 5 курсі (1%). Це пов’язано з тим, що з 2015 року Університет перейшов на  

4-річний термін підготовки бакалаврів. 

 

Діаграма 1.2.1.9 

 

 

Розподіл контингенту студентів за факультетами університету наведено 

на діаграмі 1.2.1.10. Переважна кількість студентів Університету навчається на 

економічному факультеті (27%). По 19 % належить двом факультетам: 

механізації сільського господарства та агрономічному. Частка будівельного 

факультету складає 12%. По 8 % від загальної чисельності студентів 

навчаються на факультеті харчових технологій та факультеті ветеринарної 

медицини. Завершує рейтинг біолого-технологічний факультет,   частка якого 

складає 7% від контингенту здобувачів Луганського національного аграрного 

університету. 

Більш детальну інформацію щодо розподілу контингенту за курсам, 

факультетами, освітніми рівнями та формами навчання наведено у таблиці 

1.2.1.1. 
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Діаграма 1.2.1.10 

 
 

Слід зауважити, що з 01 січня 2017 року по 30 жовтня 2018 року з 

університету було відраховано 418 студентів, серед яких 199 студенти (48%) з 

денної форми навчання та 219 студентів (52%) із заочної форми навчання. 

Основні причини відрахування студентів: невиконання вимог навчального 

плану та графіку навчального процесу, невиконання умов договору, академічна 

неуспішність тощо. 
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Таблиця 1.2.1.1 

Контингент студентів Луганського національного аграрного університету (станом на 01.10.2018 року), осіб 

Підрозділ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Усього по 

підрозділу 

Бакалавр Магістр Бакалавр та Магістр Бакалавр Магістр Бакалавр та Магістр 

Б К Σ Б К Σ 
Σ 

бюджет 

Σ 

контракт 

Σ 

денна 
Б К Σ Б К Σ 

Σ 

бюджет 

Σ 

контракт 

Σ 

заочна 

Агрономічний 144 24 168 29 40 69 173 64 237 71 58 129 28 29 57 99 87 186 423 

Біолого-технологічний 63 14 77 17 15 32 80 29 109 9 28 37 12 13 25 21 41 62 171 

Будівельний 104 16 120 16 15 31 120 31 151 42 55 97 17 16 33 59 71 130 281 

Ветеринарної медицини 71 32 103 64 17 81 135 49 184       0 0  184 

Економічний 184 43 227 37 52 89 221 95 316 33 159 192 7 104 111 40 263 303 619 

Механізації сільського 

господарства 
134 49 183 41 56 97 175 105 280 72 46 118 25 18 43 97 64 161 441 

Харчових технологій 86 24 110 6 13 19 92 37 129 18 14 32  9 9 18 23 41 170 

Усього по ЛНАУ 786 202 988 210 208 418 996 410 1406 245 360 605 89 189 278 334 549 883 2289 

 

* Б – бюджет, К – контракт, Σ – сума 
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Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити що: 

– Луганський національний аграрний університет наразі має суттєві 

проблеми з динамікою контингенту. Якщо контингент студентів денної 

форми навчання, який суттєво скоротився після переміщення, нині має хоча б 

слабку тенденцію до приросту, то контингент заочної форми навчання 

суттєво зменшується; 

– наслідком скорочення контингенту є і зменшення кількості ставок 

науково-педагогічних працівників, які безпосередньо залежать від кількості 

студентів і не можуть бути більшими згідно нормативів (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 1134 від 17.08.2002 р.). Згідно з цією Постановою, у 

ЛНАУ таке співвідношення за денною формою складає 10,5 студентів на 

одного викладача. Але конкретні цифри змінюються від спеціальності (від 

9,5 на ветеринарній медицині до 13 на менеджменті); освітнього рівня 

(бакалаври чи магістри); форми навчання (за заочною формою навчання 

норматив збільшується у 4 рази, та становить в університеті від 44 до 52  

студентів-бакалаврів на 1 викладача). Отже, постійне скорочення 

контингенту студентів призводить до зменшення кількості ставок, що, у свою 

чергу, зумовлює значне скорочення професорсько-викладацького складу, а 

скорочення професорсько-викладацького складу зі збереженням кількості 

освітніх програм зумовлюють збільшення навантаження на викладача; 

– відповідно до розрахунку у необхідності штатних посад  

науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України  

№ 1134 від 17.08.2002 р.), у 2018-2019 р. в університеті має бути  

109,7 ставок НПП за загальним фондом та 69 ставок НПП за спеціальним. 

Проте, фінансові проблеми спеціального фонду Університету не дають 

можливості використовувати штатний розклад у повному обсязі, цей фактор 

сприяє ще більшому зростанню навантаження на викладача; 

– на жаль аналіз контингенту студентів за курсами свідчить, що 

університет не є привабливим для випускників загальноосвітніх шкіл. У 

2018-2019 навчальному році кількість студентів на базі ПЗСО складає лише 

37% від контингенту денної форми та 30% від контингенту заочної форми 

навчання. Найбільшу частку в контингенті за двома формами навчання 

складають випускники технікумів (коледжів), які є відокремленими 

структурними підрозділами ЛНАУ (35% денна та 39% заочна форми 

навчання). Здобувачі освітнього рівня магістр складають 27% на денній та 

31% на заочній формі навчання. Суттєва більшість з них є особами,  

які здобули ступінь освіти бакалавра в ЛНАУ.  

З вищевикладеного випливає, що майбутній контингент ЛНАУ в цілому є 
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величиною однозначно не прогнозованою, а контингент магістратури 

безумовно, буде зменшуватися найближчими роками, тому що безпосередньо 

залежить від контингенту бакалаврів в університеті. 

 

 

1.2.2. 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 кафедра, що випускає спеціалістів, 

згідно з навчальними планами. 

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

підприємствах і організаціях різних галузей: науки, освіти, торгівлі, фінансів, 

сільського господарства, будівництва, державного управління тощо. Для 

налагодження системи партнерства університет поступово збільшує кількість 

баз практики шляхом укладання договорів з провідними підприємствами, 

установами та організаціями. Протягом 2018 року укладено 4 довгострокових 

договори з підприємствами, які сьогодні входять до складу банку 

потенційних підприємств для проходження практики. Загальна кількість 

договорів про створення бази практики становить 40 штук. 

В університеті протягом 2017-2018 навчального року під час 

проведення виробничої практики було охоплено 848 студенти, зокрема  

715 денної та 133 заочної форм навчання. Середня тривалість практики 

становила 6 тижнів. 

 

Діаграма 1.2.2.1 

Показники чисельності студентів, які пройшли практичну підготовку в 

2017-2018 н. р. 
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З метою закріплення теоретичних знань, отриманих у ЗВО, оволодіння 

студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в 

галузі їхньої майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок, 

в якості бази практики найбільш затребуваними були наступні підприємства: 

ДП «Ілліч-Агро Донбас» м. Маріуполь, ТОВ «Айдарський пекар» Луганської 

обл., ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

м. Харків, ТОВ «Таіс-ЛТД» м. Харків, ПП «Луганськ Елітєврострой» 

Луганської обл., ТОВ «Старобільський елеватор» Луганської обл., 

ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Харків, ТОВ «Будцентр Витязь» м. Харків, 

фермерські господарства та ветеринарні клініки. 

Підвищення якості освіти є однією з актуальних проблем сучасного 

суспільства. Сучасному фахівцю необхідна компетентність, яка 

розглядається як своєрідна сукупність навичок, властивих кожному індивіду, 

в якому поєднуються кваліфікація, соціальна адаптація, здатність працювати 

в команді, ініціативність. Саме з формуванням компетентності майбутнього 

фахівця пов’язують сьогодні якість вищої освіти, яка забезпечує 

конкурентоспроможність випускника на ринку праці. Такі положення 

визначають необхідність дуальної освіти. Проект реалізації дуальної освіти є 

найближчою перспективою для ЛНАУ. Університет спільно з роботодавцями 

повинні створити програми, які необхідні сучасному підприємству, 

розробити методичне забезпечення. Для удосконалення законодавства, а саме 

приведення нормативно-правової бази відповідно до завдань розвитку 

дуальної освіти необхідний час. За таких умов дуальна система забезпечить 

рівновагу між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці. Адже 

співпраця освітніх і господарських суб’єктів передбачатиме підготовку саме 

тієї кількості фахівців і такої якості знань та вмінь, якої нині потребує ринок 

праці. 

 

 

1.2.3. Випуск 2017-2018 
 

Метою підсумкової атестації є встановлення фактичної відповідності 

між рівнем досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання та 

вимогами освітнього стандарту і програмами підготовки за відповідним 

рівнем вищої освіти. 

Атестація здійснювалася на підставі оцінки рівня загально-професійної 

та спеціалізовано-професійної компетентностей випускників, передбачених 

відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і  
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освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців за напрямом 

підготовки / спеціальністю. 

У 2017–2018 н. р., після закінчення відповідного циклу навчання, за 

результатами підсумкової атестації екзаменаційні комісії атестували 

здобувачів вищої освіти і присвоїли відповідні ступені вищої освіти 

(бакалавра, магістра, спеціаліста) та відповідні кваліфікації 694 фахівцям, цей 

показник є меншим за показник попереднього навчального року на  

217 студентів (-24 %), але більшим за показники 2015-2016 та 2014-2015 н. р. 

(449 та 412 випускників відповідно). 

У звітному році отримали: 

– диплом бакалавра – 505 випускників (із них 9 – з відзнакою); 

– диплом магістра – 166 випускників (із них 12 – з відзнакою); 

– диплом спеціаліста – 23 випускники (усі без відзнаки). 

Що стосується строків навчання студентів-заочників, то 2017-2018 

навчальний рік був останнім у перехідному періоді. Університет уніфікував 

терміни навчання студентів денної та заочної форми навчання, відмовившись 

від графіку заочної форми навчання з 01 січня по 31 грудня. У зв’язку з цим, 

2017-2018 н. р. став останнім, коли випуск здійснювався тричі на навчальний 

рік (таблиця 1.2.3.1). 

Таблиця 1.2.3.1 

Випуск фахівців у 2017-2018 н. р. 

Ступінь освіти / 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Листопад 

2017 
Лютий 2018 Червень 2018 

Разом за 2017-2018 н. 

р. 

Кількість Кількість Кількість Кількість 

Д
и

п
л

о
м

ів
 в

 

в
ід

зн
а
к

о
ю

 

у
сь

о
г
о

 

із
 н

и
х
 

б
ю

д
ж

ет
 /

 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

у
сь

о
г
о

 

із
 н

и
х
 

б
ю

д
ж

ет
 /

 

к
о
н

т
р

а
к

т
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о
г
о

 

із
 н

и
х
 

б
ю

д
ж

ет
 /

 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

у
сь

о
г
о

 

із
 н

и
х
 

б
ю

д
ж

ет
 /

 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

Бакалавр 2 0 / 2 0 0 / 0 503 335 / 

168 

505 335 / 170 9 

Магістр 1 0 / 1 149 86 / 63 16 15 / 1 166 101 / 65 12 

Спеціаліст 15 11 / 4 7 3 / 4 1 1 / 0 23 15 / 8 0 

Разом 18 11 / 7 156 89 / 67 520 351 / 

169 

694 451 / 243 21 

 

Порівняно з минулим роком випуск фахівців за ступенем освіти 

«Бакалавр» збільшився на 45 осіб, за ступенем освіти «Магістр» – на 63 

особи, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зменшився на 325 
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осіб. У 2017-2018 н. р. був останній випуск ОКР «Спеціаліст» за планом. 

Динаміку випуску за всіма освітніми рівнями наведено на діаграмі 1.2.3.1. 

 

Діаграма 1.2.3.1 

 
 

Розподіл випускників 2017-2018 навчального року за формами 

навчання наведено на діаграмі 1.2.3.2. 

 

Діаграма 1.2.3.2 
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Кількість випускників університету за чотири навчальні роки в розрізі 

факультетів наведено в таблиці 1.2.3.2 та на діаграмі 1.2.3.3. 

 

Таблиця 1.2.3.2 

Факультет 

2014-15 н. р. 2015-16 н. р. 2016-17 н. р. 2017-18 н. р. 

Б
ак

ал
ав

р
 

М
аг

іс
тр

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
ак

ал
ав

р
 

М
аг

іс
тр

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
ак

ал
ав

р
 

М
аг

іс
тр

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
ак

ал
ав

р
 

М
аг

іс
тр

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Агрономічний 24 0 0 32 0 24 77 14 47 84 32 4 

Біолого-технологічний 6 1 1 10 1 2 33 10 8 23 19 3 

Будівельний 53 0 10 65 3 25 67 25 81 76 25 5 

Ветеринарної медицини 22 1 36 14 0 20 31 11 4 38 20 7 

Економічний 78 9 14 99 7 57 119 19 168 132 32 3 

Механізації сільського 

господарства 
22 1 6 28 5 24 110 15 22 100 27 1 

Харчових технологій 30 0 8 11 0 22 23 9 18 52 11 0 

Разом 235 12 75 259 16 174 460 103 348 505 166 23 

 

Діаграма 1.2.3.3 
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Діаграма 1.2.3.4 показує, що у 2017-2018 навчальному році найбільша 

кількість випускників (167 осіб, 24%) віднесено до економічного факультету, 

друге місце (128 осіб, 19 %) займає факультет механізації сільського 

господарства. На третьому місці (120 осіб, 17%) – агрономічний факультет. 

Частка будівельного факультету становить 15% (106 осіб). Факультети 

ветеринарної медицини та харчових технологій випустили у 2017-2018 н. р. 

по 9 % від загального випуску університету (65 осіб та 63 особи відповідно). 

Найменший випуск на біолого-технологічному факультеті (45 осіб, 7%) 
 

Діаграма 1.2.3.4 

 
 

Динаміка розподілу випускників між факультетами по роках наведено 

на діаграмі 1.2.3.5. 

Діаграма 1.2.3.5 
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1.2.4. Вступна кампанія 2018 
 

За період вступної кампанії 2018 р. було зараховано 908 особи, з яких 

598 – на денну форму навчання, 310 особи – на заочну форму навчання  

(477 осіб зараховано за державним замовленням).  

На СО «Бакалавр» (Таблиця 1.2.4.1): 

- на основі повної загальної середньої освіти – 193 особи, з яких 

118 – за державним замовленням (105 – на денну форму навчання, 13- на 

заочну форму навчання); 

- магістр (ПЗСО) – 19 особи, з яких 17 – за державним 

замовленням денної форми навчання; 

- на основі диплома молодшого спеціаліста – 345 особи, з яких 196 

– за державним замовленням (148 – на денну форму навчання, 45- на заочну 

форму навчання) (Таблиця 1.2.4.2). 

На СО «Магістр» було зараховано 351 особи, з яких 149 – за 

державним замовленням (96 – на денну форму навчання, 53 – на заочну 

форму навчання) (Таблиця 1.2.4.3). 

Таблиця 1.2.4.1 

Зарахування на СО «Бакалавр» 

Факультети Спеціальність 
Кількість заяв Зараховані 

Зараховані на 

бюджет 

Зараховані на 

контракт 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Агрономічний 

Агрономія 20 7 17 6 14 2 3 4 

Лісове господарство 3 5 2 4 2 3 
 

1 

Біолого-

технологічний 

Технологія 

виробництва і 

переробка продукції 

твар-ва 

9 1 6 1 4 
 

2 1 

Будівельний 

Будівництво та 

цивільна інженерія 
17 10 13 5 10 

 
3 5 

Геодезія та землеустрій 17 1 9 1 8 
 

1 1 

Ветеринарної 

медицини 

Ветеринарна 

медицина (магістр 

ПЗСО) 

23 - 19 - 17 - 2 - 

Економічний 

Економіка 17 1 9 1 5 
 

4  1 

Підприємство, 

торгівля та біржова 

діяльність  

21 4 14 2 8 
 

6 2 

Маркетинг  26 2 12 1 10 
 

2 1 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
27 4 10 4 5  

 
5 4 
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Облік і оподаткування 10 4 6 4 3 
 

3 4 

Менеджмент 29 8 19 5 15 
 

4 5 

Механізації 

с/г 
Агроінженерія   6 9 6 8 6 8 

  

Харчових 

технологій 

Екологія 22 3 18 2 10 
 

8 2 

Харчові технології  
14 

 
4 7 1 5 

 
2 1 

Всього 261 63 167 45 122 13 45 32 

 

Таблиця 1.2.4.2 

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 46 25 36 24 35 16 1 8 

Лісове господарство 5 7 5 6 5 5 
 

1 

Біолого-

технологічний 

Технологія виробництва 

і переробка продукції 

твар-ва 

25 14 22 14 21 1 1 13 

Будівельний 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
11 13 7 8 7 7 

 
1 

Геодезія  та землеустрій 12 7 12 6 8 
 

4 6 

Ветеринарної 

медицини 
Ветеринарна медицина  35 - 27 - 10 - 17 - 

Економічний 

Економіка 6 4 4 3 1 
 

3 3 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

3 2 1 1 
 

1 
 

1 

Маркетинг  3 3 3 2 
  

3 2 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
7 7 5 7 5 

  
7 

Облік і оподаткування 9 14 7 9 6 
 

1 9 

Менеджмент 11 10 7 6 
 

7 
 

6 

Механізації с/г Агроінженерія  76 45 63 34 35 10 28 24 

Харчових 

технологій 

Екологія - 2 - 1 - 
 

- 1 

Харчові технології  26 13 17 8 15 6 2 2 

Всього 275 166 216 129 148 53 60 84 

 



 
24 

 

Таблиця 1.2.4.3 

Зарахування на СО «Магістри» 

Факультети Спеціальність 
Кількість заяв Зараховані 

Зараховані на 

бюджет 

Зараховані на 

контракт 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Агрономічний 

Агрономія 40 29 31 20 11 11 20 9 

Лісове господарство 7 10 6 8 4 7 2 1 

Біолого-

технологічний 

Технологія виробництва 

і переробка продукції 

твар-ва 

20 14 15 12 10 8 5 4 

Будівельний 
Будівництво та цивільна 

інженерія  
22 18 19 16 10 10 9 6 

Ветеринарної 

медицини 
Ветеринарна медицина 34 

 
20 

 
20 

   

Економічний 

Маркетинг  23 18 12 11 4 1 8 10 

Облік і оподаткування 19 25 15 15 4 3 11 12 

Менеджмент 37 46 31 34 11 2 20 32 

Механізації 

с/г 
Агроінженерія 63 23 56 16 20 11 36 5 

Харчових 

технологій 
Екологія 12 8 10 4 2 

 
8 4 

Всього 277 191 215 136 96 53 119 83 

 

Таблиця 1.2.4.4 
 

Про зарахування на І курс 

до (Луганського національного аграрного університету) у 2018 році 
 

1. 
Зараховано на І курс всього 908 

з них: 

1.1 на місця державного (регіонального) замовлення  477 

1.2 на місця за рахунок фізичних та юридичних осіб 431 

2. Подано заяв всього: 1596 

2.1 
в тому числі в електронній формі 363 

3. Всього зараховано осіб на місця державного або регіонального 

замовлення в межах квоти-1 

2 

з них: 

3.1 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 1 

 

 

3.2 

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 частини першої 

ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в т.ч. ті 

з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової 

служби) у порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами України 

1 

4. Зараховано сільської молоді всього 10 
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5. Зараховано мешканців Харківської області всього 105 

6. Зараховано мешканців Луганської області всього 494 

7 Зараховано мешканців Донецької області всього 254 

8. Зараховано мешканців Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернігівської,  Полтавської, 

Сумської областей, з них: 

47 

8.1 Вінницька область  1 

8.2 Волинська область 2 

8.3 Дніпропетровська область 7 

8.4 Закарпатська область 1 

8.5 Запорізька область 3 

8.6 Івано-Франківська область 2 

8.7 Київська область 5 

8.8 Кіровоградська область 1 

8.9 Львівська область 1 

8.10 Миколаївська область 1 

8.11 Одеська область 2 

8.12 Тернопільська область 2 

8.13 Херсонська область 1 

8.14 Черкаська область 5 

8.15 Чернігівська область 1 

8.16 Сумська область 3 

8.17 Полтавська область 8 

8.18 Хмельницька область 1 

 

 

1.3. Підготовка кадрів в аспірантурі та докторантурі 

 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в університеті 

здійснюється через аспірантуру та докторантуру відповідно до наукової 

тематики кафедр. Зарахування до аспірантури та докторантури на навчання 

за рахунок державного замовлення здійснюється на конкурсній основі. Існує 

контрактна форма підготовки аспірантів та докторантів за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб. Кількість аспірантів, які навчаються в 

університеті наведено в таблиці 1.3.1., 1.3.2. 

Таблиця 1.3.1 

Динаміка контингенту аспірантів 

№ 

з/п 
Показник 

3
0
.1

2
.2

0
1
5
, 

о
сі

б
 

3
0
.1

2
.2

0
1
6
, 

о
сі

б
 

1
5
.1

1
.2

0
1
7
, 

о
сі

б
 

2
8
.1

1
.2

0
1
8
, 

о
сі

б
 

1. Загальна чисельність аспірантів, усього 20 19 27 27 
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1.1. з них: – з відривом від виробництва 12 12 17 12 

1.2. – без відриву від виробництва 8 7 10 8 

 

Таблиця 1.3.2 

Динаміка вступу в аспірантуру та відрахування з аспірантури 

№ 

з/п 
Показник 

2
0
1
5
 р

ік
, 

о
сі

б
 

2
0
1
6
 р

ік
, 

о
сі

б
 

2
0
1
7
 р

ік
, 

о
сі

б
 

2
0
1
8
 р

ік
, 

о
сі

б
 

1. Чисельність прийнятих аспірантів  9 4 9 5 

2. Чисельність відрахованих аспірантів 3 4 4 4 

 з них: – у зв’язку із закінченням 3 4 4 3 

3. – за власним бажанням 0 0 0 1 

 – у зв’язку з невиконанням умов договору 0 0 0 0 

 

Дані щодо кількості захищених дисертацій працівниками університету 

наведено у таблиці 1.3.3: 

Таблиця 1.3.3 

Динаміка захисту дисертацій співробітниками Університету 

№ 

з/п 
Показник 

2015 рік, 

осіб 

2016 рік, 

осіб 

2017 рік, 

осіб 

2018 рік, 

осіб 

1. Загальна кількість захищених 

дисертацій 
6 5 2 3 

1.1.  з них: – кандидатських  5 4 2 3 

1.2.   – докторських  1 1 0 0 

 

Таким чином, станом на 01.12.2018 року в аспірантурі навчалися 

27 аспірантів, розподіл яких по спеціальностям, формами фінансування та 

формами навчання зведений у таблиці 1.3.4. 

 

Таблиця 1.3.4 

Структура контингенту аспірантів станом на 01.12.2018 року 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Кількість 

усього 

Бюджет Контракт 

Очна 

денна 

Очна 

вечірня 
Заочна 

Очна 

денна 
Заочна 

1. 073 «Менеджмент» 6 2 0 0 0 4 

2. 133 «Галузеве 

машинобудування» 
7 3 3 0 1 0 
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3. 211 «Ветеринарна медицина» 4 2 0 0 2 0 

4. 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами» 
2 0 0 2 0 0 

5. 05.05.11 «Машини і засоби 

механізації сільськогосподар-

ського виробництва» 

4 2 0 2 0 0 

6. 16.00.03 «Ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія» 

2 1 0 1 0 0 

7. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» 1 1 0 0 0 0 

8. 16.00.07 «Ветеринарне 

акушерство» 
1 1 0 0 0 0 

ВСЬОГО: 27 12 3 5 3 4 

 

У 2016 року університетом ліцензована підготовка докторів філософії 

за 3 спеціальностями (Наказ Міністерства освіти і науки України від 

03 серпня 2016 року № 933), тому з 2016 року прийом на навчання в 

аспірантурі відбувався  лише за цими спеціальностями (таблиця 1.3.5). 

 

Таблиця 1.3.5 

Ліцензування підготовки докторів філософії 

Галузь знань Спеціальність Ліцензований 

обсяг 

07 Управління та адміністрування 073 – Менеджмент 10 

13 Механічна інженерія 133 – Галузеве машинобудування 10 

21 Ветеринарна медицина 211 – Ветеринарна медицина 10 

 

 

1.4. Механізми забезпечення якості вищої освіти 

 

1.4.1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти 
 

Механізми забезпечення якості вищої освіти в Луганському 

національному аграрному університеті включають: 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм;  
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– щорічне оцінювання знань здобувачів вищої освіти; 

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною 

освітньою програмою; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

– забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу в університеті, в тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. 

 

 

1.4.2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм 
 

Освітні програми – це базовий нормативний документ, на основі якого 

формується увесь процес навчання фахівців. Тому в університеті дуже 

ретельно розглядається його зміст.  

Нажаль, стандарти вищої освіти, що визначають основні вимоги до 

освітніх програм почали з’являтися лише наприкінці 2018 року, але робота 

по їхньому створенню та вдосконаленню проводилась постійно в 

університеті. Обов’язок розробки цього документа покладений на робочу 

групу, що формується із членів випускової кафедри.  

Важливим показником якісної освіти є затребуваність випускників на 

ринку праці. Університет працює в тісному зв’язку з роботодавцями, в тому 

числі в розрізі розробки освітніх програм. Тому необхідним елементом при 

обговоренні та затвердженні освітніх програм є рецензування 

стейкхолдерами.  

Після отримання схвальних рецензій на освітні програми, їх 

розглядають на науково-методичних комісіях факультетів та на  

науково-методичній комісії університету. Погодження з цими робочими 

органами дає можливість поставити питання затвердження освітніх програм 

на вченій раді університету.  
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У 2018 році були розроблені та затверджені 15 освітніх програм 

бакалаврського рівня та 3 освітні програми магістерського рівня.  

Введення в дію стандартів вищої освіти спонукає університет привести 

у відповідність всі освітні програми найближчим часом. 

 

 

1.4.3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти 
 

Контроль результатів навчання студентів – це дієвий елемент 

забезпечення якості освіти. Його проводять з метою встановлення 

відповідності набутих студентами компетентностей відносно вимог 

галузевого стандарту. В університеті цей контроль здійснюється у 

відповідності з «Типовим положенням про організацію та проведення 

поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів 

Луганського національного аграрного університету». Основними видами 

контролю результатів навчання студентів є: поточний контроль, семестровий 

контроль та підсумкова атестація здобувачів освіти.  

На діаграмі 1.4.3.1 значення середньої академічної успішності 

студентів університету за результатами семестрових контролів у 2018 році: 

для бакалаврського рівня:  

мінімальне у спеціальності 075 Маркетинг – 64,5 балів; 

максимальне у спеціальності 101 Екологія – 83,65 балів; 

для магістерського рівня:  

мінімальне у спеціальності 208 Агроінженерія – 70,1 бал; 

максимальне у спеціальності 101 Екологія – 89,7 балів. 

Академічна успішність магістерського рівня приблизно на 5% вище за 

успішність бакалаврського рівня, що свідчить про більшу вмотивованість 

здобувачів освітнього ступеня магістр.  

Для студентів бюджетної форми фінансування після проведення 

семестрового контролю, згідно з Порядком формування рейтингу успішності 

студентів Луганського національного аграрного університету формується 

рейтинг успішності, який оприлюднюється на офіційному сайті університету. 

Цей рейтинг враховує як академічну успішність студентів, так і досягнення 

студентів у науковій, науково-технічній та спортивній діяльності, а також у 

громадському житті.  
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Діаграма 1.4.3.1. 

 

 

1.4.4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і  

науково-педагогічних працівників 

 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники проходять підвищення 

кваліфікації не рідше одного разу в п’ять років, відповідно до Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і  

науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного 

університету. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації є: 

 оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, 

організаційно-управлінській діяльності; 
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 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів 

навчання; 

 вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 

 розроблення пропозицій щодо удосконалення  

навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих 

досягнень науки, техніки і виробництва. 

 

 

1.4.5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою 
 

Кожна освітня програма забезпечена необхідним методичним 

матеріалом, який включає: 

– робочі програми дисциплін; 

– конспект лекцій;  

– інструктивно-методичні вказівки до практичних занять, 

лабораторних занять та самостійної роботи; 

– матеріали для виконання індивідуальних завдань студентів 

(розрахунково-графічних робот, курсових робот); 

– комплект матеріалів для проведення контрольних заходів 

(питання для підготовки до контролю, білети для проведення контролю, 

пакети комплексних контрольних робіт, які використовуються в тому числі 

для проходження акредитації); 

– матеріали для проходження практики (робочі програми практики, 

наскрізні програми практики, методичні вказівки); 

– матеріали для дипломування (тематика дипломних проектів, 

методичні вказівки для роботи над дипломними проектами). 

Для забезпечення вільного доступу до методичного матеріалу в 

університеті створено Електронний ресурс навчально-методичного 

забезпечення, який працює на платформі Moodle. У 2018 році на ресурсі 

доступні для використання студентами робочі програми навчальних 

дисциплін, що завантажуються перед початком навчального року (загальна 

кількість програм становить 777 одиниць) та методичні матеріали, за 

допомогою яких ці програми виконуються. Загальна кількість методичних 

розробок складає 1036 одиниць, з них 413 одиниць були розроблені або 
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оновлені в 2018 році. Розподіл цих розробок по факультетах наведений на 

Діаграмі 1.4.5.1. Науково-методичні комісії факультетів контролюють якість 

методичного забезпечення та необхідність його оновлення. 

 

Діаграмі. 1.4.5.1. 

 

Викладачами університету протягом 2018 року було видано два 

підручника та один навчально-методичний посібник: 

 Борисова О., Климов А. Історія української державності / О. 

Борисова, А. Климов: підручник для вищих навчальних закладів : у 2-х  

томах. – К. : Видавничий дім «КОНДОР», 2018.   Том 1. (Давні часи, 

Середньовіччя. Нова доба) – 344 с. 

 Борисова О., Климов А. Історія української державності / О. 

Борисова, А. Климов: підручник для вищих навчальних закладів : у 2-х  

томах. – К. : Видавничий дім «КОНДОР», 2018.    Том 2.  

(1917–2017 рр.) – 464 с. 

 Сафронська І. М., Пеняк Ю. С., Ментей О. С. та ін. Економічний 

аналіз : навчально-методичний посібник // І.М. Сафронська, Ю.С. Пеняк, 

О.С. Ментей, О.В. Кочетков, В.К. Гарькавий. – Харків : Міська друкарня, 

2018. – 510 с. 
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1.4.6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом 
 

З метою управлінням освітнім процесом, у 2016 році в Луганському 

національному аграрному університеті було розроблено програмне 

забезпечення LehrPlan. 

За допомогою програми LehrPlan виконуються наступні функції: 

 формування навчальних планів спеціальностей; 

 формування робочих навчальних планів; 

 розрахунок навчального навантаження університету; 

 інтеграція бази даних контингенту студентів, отриманої як звіт з 

ЄДЕБО та формування академічних груп; 

 розподіл навчального навантаження між викладачами на рівні 

кафедр; 

 звіт про виконання навчального навантаження викладача; 

 звіт про виконання навчального навантаження кафедри; 

 формування індивідуальних графіків студентів. 

Переваги наявності власної розробки програмного забезпечення 

полягають у можливості його постійного вдосконалення та налаштування 

саме для умов діяльності Луганського національного аграрного університету, 

що дозволяє реалізувати зафіксований в Законі України «Про вищу освіту» 

принцип автономії та самоврядування. 

Необхідні зміни та перспективи розвитку інформаційної системи для 

управління освітнім процесом щорічно розглядаються науково-методичною 

комісією університету. 

 

 

1.4.7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації 

 

Після розробки, затвердження та введення в дію наказом ректора, 

освітні програми викладають у вільний доступ на офіційному сайті 

університету.  

Це стосується не лише освітніх програм. На офіційному сайті 

університету міститься вся нормативна база, інформація про фінансову 

діяльність університету, про діяльність структурних підрозділів, про 

ліцензування та акредитацію освітньої діяльності, розклад занять, рейтинги 
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успішності студентів та інша інформація, що забезпечує максимальну 

прозорість діяльності ЛНАУ. 

 

 

1.4.8. Забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу в університеті, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату 
 

В університеті розроблена і схвалена науково-методичною комісією, 

затверджена вченою радою та введена в дію наказом ректора Система 

забезпечення дотримання академічної доброчесності, яка включає в себе три 

нормативні документи: Кодекс академічної доброчесності, Положення про 

запобігання плагіату та Положення про Комісію з питань академічної 

доброчесності. 

В Кодексі академічної доброчесності розкривається, насамперед, 

політика університету в цьому напряму, наведені принципи академічної 

доброчесності викладачів та здобувачів освіти, перелічені випадки 

порушення академічної доброчесності та покарання, до яких призводять 

недотримання цих принципів. 

Важливою складовою Системи забезпечення дотримання академічної 

доброчесності є запобігання академічному плагіату, чіткі дії університету в 

цьому напрямі роботи знаходяться у відповідному положенні. Вони 

передбачають перевірку всіх академічних текстів учасників освітнього 

процесу університету на плагіат. Перевірка на плагіат включає в тому числі 

контроль за коректністю оформлення запозичень. В залежності від кількості 

запозичень передбачаються певні дії, що наведені в таблиці 1.4.8.1. 
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Таблиця 1.4.8.1.  

Критерії оцінювання запозичень 

Відсоток авторського тексту 

Рівень 

оригінальності 

твору 

Рекомендована дія Кваліфікаційні 

випускні роботи 

Інші академічні 

тексти (наукові 

звіти та навчально-

методичні праці, 

звіти, дисертації 

тощо) 

понад 80% понад 90% Високий 

Текст вважається оригінальним та не 

потребує додаткових дій щодо 

запобігання неправомірним 

запозиченням 

від 60% до 80% від 80% до 90% Задовільний 

Наявні окремі ознаки академічного 

плагіату. Слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела 

для цитованих фрагментів 

від 40% до 60% від 60% до 80 % Низький 

Наявні певні ознаки академічного 

плагіату, але матеріал може бути 

прийнятий за умови доопрацювання з 

обов’язковою наступною перевіркою на 

оригінальність доопрацьованого твору 

менше 40% менше 60% Неприйнятний 
Наявні істотні ознаки плагіату. 

Матеріал до розгляду не приймається 

 

Для перевірки текстів на наявність запозичень у 2017 році 

університетом був укладений договір з ТОВ «Антиплагіат», на серверах 

якого започатковано створення репозиторію академічних текстів 

Луганського національного аграрного університету, якій містить, передусім, 

дипломні роботи випускників університету. Згідно із Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Луганському 

національному аграрному університеті, здобувач освіти не може бути 

допущений до підсумкової атестації, якщо його робота не пройшла перевірку 

на плагіат. Перевірка на наявність запозичень проводиться за допомогою 

Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості в академічних текстах 

«Unicheck». 

Перевірка дипломних робіт на наявність запозичень у 2018 показала 

відсутність робіт з низьким та неприйнятним рівнем оригінальності. 

Процентний відсоток робіт з високим та задовільним рівнем оригінальності 

наведений на діаграмі. 1.4.8.1.  



 
36 

 

Діаграма. 1.4.8.1 
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Найбільший відсоток текстів з високим рівнем оригінальності на 

агрономічному факультеті – 88,4%. Найнижчий – на факультеті харчових 

технологій – 27,5%.  

Загальна кількість академічних текстів у репозиторії університету, з 

якими проводиться перевірка, складає 1031 одиниця. 

У Луганському національному аграрному університеті працює Комісія 

з питань академічної доброчесності, яка є дорадчим органом, що діє з метою 

дотримання членами університетської спільноти норм Кодексу академічної 

доброчесності. 

До повноважень комісії належить: 

– визначати порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності; 

– проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, 

наукових працівників та здобувачів вищої освіти; 

– ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з 

академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності; 

– готувати пропозиції щодо підвищення ефективності 

впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову 

діяльність університету; 

– надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів 

більш ефективного дотримання норм Кодексу; 
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– одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо 

порушення норм Кодексу та готувати відповідні висновки; 

– залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також 

використовувати технічні і програмні засоби для достовірного 

встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за 

поданою заявою; 

– сприяти попередженню випадків академічної недоброчесності. 

 

 

1.4.9. Запобігання корупції в Луганському національному аграрному 

університеті 

 

З метою запобігання корупції в Луганському національному аграрному 

університеті діє Антикорупційна програма, яка розроблена відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» та іншого 

антикорупційного законодавства України. Антикорупційна програма 

поширюється на всіх працівників ЛНАУ, в тому числі на осіб, що проходять 

в університеті навчальну/виробничу практику або працюють за договорами 

підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів. Антикорупційні 

заходи скеровані на:  

 запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення 

причин корупції (профілактику корупції);  

 виявлення корупційних правопорушень, розкриття та 

розслідування корупційних правопорушень;   

 мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Наказом ректора в університеті призначається особа, що є 

відповідальною за реалізацію антикорупційної програми, яка у відповідності 

до антикорупційної програми університету розробляє конкретний перелік та 

опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях 

запобігання та протидії корупції в університеті. 

Відповідно до антикорупційної програми, в навчальному закладі 

розроблений та введений в дію план заходів з питань протидії проявам 

корупції на 2018 рік, який передбачає: 

 систематичне проведення серед науково-педагогічного складу та 

співробітників університету просвітницьких заходів, які спрямовані на 

вдосконалення правової свідомості та роз’яснювальну роботу з питань 

недопущення порушення вимог чинного антикорупційного законодавства; 
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 систематичне проведення серед студентів заходів, спрямованих 

на вдосконалення правової свідомості та роз’яснювальну роботу з питань 

недопущення порушення вимог чинного антикорупційного законодавства; 

 начальнику відділу кадрів при прийомі на  роботу працівників, 

забезпечити доведення до їхнього відома вимог законодавства, з 

отриманням особистого підпису; 

 при зарахуванні студентів до університету та їх поновлення на 

навчання проводити з ними роз’яснювальні бесіди з питань забезпечення 

виконання антикорупційного законодавства;  

 начальнику відділу кадрів виконувати вимоги дотримання 

антикорупційного законодавства в частині дотримання термінів подачі 

декларацій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового 

характеру, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»; 

 забезпечення систематичного проведення наукових 

соціологічних опитувань для виявлення умов корупції з метою вживання 

необхідних дій щодо усунення цих умов; 

 забезпечення систематичного неухильне дотримання 

працівниками норм трудової етики; 

 відповідно до вимог законодавства забезпечити своєчасне 

реагування на повідомлення про порушення вимог антикорупційного 

законодавства, передавання необхідних матеріалів у встановленому 

законом порядку, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 

корупції, усунення умов, що сприяли порушенню антикорупційного 

законодавства, а також захист осіб (викривачів), які відповідно до закону, 

повідомили про порушення антикорупційного законодавства; 

 з метою забезпечення виконання вимог антикорупційного 

законодавства організувати і систематично проводити зустрічі, круглі 

столи, семінари, наради зі студентами, науково-педагогічними 

працівниками та співробітниками університету. 

 

 

1.5. Додаткові освітні послуги та навчання протягом життя 

 

Важливою складовою діяльності ЛНАУ є додаткові освітні послуги. В 

рамках цієї роботи в університеті функціонує мовна студія «Діалог», яка 

здійснює вивчення   англійської та німецької мов.  
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Мовна студія «Діалог» повністю забезпечена необхідним методичним 

матеріалом, який включає навчальний план та комплекс методичного 

забезпечення для практичних занять та самостійної роботи.  

На сьогоднішній день в мовній студії вивчають англійську мову  

7 слухачів на рівні «Elementary».  

Загальний перелік програм мовної підготовки наведено у таблиці 1.5.1. 

 

Таблиця 1.5.1 

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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РОЗДІЛ 2. НАУКА В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

2.1. Позиції в національних та міжнародних рейтингах 

 

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» . 

Цей рейтинг складає Центр міжнародних проектів "Євроосвіта", в 

партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic 

Ranking and Excellence.   

При складанні рейтингу в 2018 році експерти брали до уваги сучасні 

тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: 

«Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» та Конференцією 

міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Особливо 

наголошено на цих заходях, що однією з головних тенденцій в системах 

ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, 

критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною 

трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства. 

У методиці, що використовується, діяльність вишів оцінюється за 

допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується 

на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання 

якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і 

академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних 

наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс 

представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, 

якість навчання, міжнародне визнання. 

У 2018 році університет зайняв 162 місто у рейтингу «Топ-200 

Україна» (таблиця 2.1.1) 

Таблиця 2.1.1  

Позиції університету в рейтингу «Топ-200 Україна» 

Рік Позиція 

Оцінка якості 

науково-

педагогічного 

потенціалу Iнп 

Оцінка 

якості 

навчання IН 

Оцінка 

міжнародного 

визнання IМВ 

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності ВНЗ, IЗ 

2014 118 7,486589159 6,733987076 5,791185235 20,01176147 

2015 123 7,083982033 6,132518557 5,387185235 18,60368582 

2016 152 6.090901599 5.87114811 4.895886792 16.8579365 

2017 162 6,510627 5,7902171 3,7354 16,036244 

2018 162 6,69 6,19 3,37 16,25 
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Діаграма 2.1.1 

 

У таблиці 2.1.1 зібрані індикатори розвитку університету за останні 

п’ять років, а їхня динаміка змін представлена на діаграмі 2.1.1. Вони чітко 

вказують момент переміщення у 2014-2015 роках. У цей період відбувається 

різке зниження якості науково-педагогічного потенціалу, навчання та 

міжнародного визнання. У 2016-2017 роках відбувається відновлення та 

зростання якості науково-педагогічного потенціалу, а також якості навчання. 

При цьому до сьогодні відбувається зниження міжнародного визнання. 

Таким чином, планується підвищити якість роботи в цьому сегменті 

діяльності університету. 

 

 

2.2. Пріоритетні напрямки та тематика науково-дослідної роботи 

 

Пріоритетними напрямами наукової діяльності університету є:  

 фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук; 

 технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд; 

 технології енергоефективного машинобудування в сільському 

господарстві; 
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 збереження біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку 

природного середовища; 

 технології раціонального використання ґрунтів і збереження 

їхньої родючості; 

 проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та 

розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин та порід 

тварин; 

 імунобіотехнологічні дослідження з розробки профілактичних і 

діагностичних препаратів. 

У 2018 році в університеті були виконані 16 кафедральних наукових 

тем в межах індивідуального плану викладачів, з них 4 завершуються у 2018 

році, 12 – перехідних. У їх розробці приймали участь 111  

науково-педагогічних працівників.  

Відповідно до Наказу МОН України від 10.02.2017 року № 198 «Про 

обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та 

інфраструктури у 2017 році за КПКВК 2201040» одне прикладне 

дослідження виконується за державним фінансуванням (таблиця  

2.2.1) – «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій 

птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду 

нового синтезу та лазерного випромінювання». Терміни виконання:  

початок – 01.01.2017 рік, закінчення – 31.12.2018 рік. Науковий керівник 

канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри фізіології та мікробіології 

Пархоменко Л. І. Обсяг коштів запиту складав 980,8 тис. грн. Але для 

виконання  дослідження надано лише 400 тис. грн.  Дослідження відноситься 

до секції «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового 

господарства, ветеринарії». 

 

Таблиця 2.2.1 

Перелік тем, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету 

у 2018 році 

№ 

з/п 

Назва теми, науковий 

керівник, номер 

держреєстрації та термін 

виконання 

Назва етапів 

Розмір 

фінансування, 

тис. грн. 

1.  Розробити ефективну 

схему профілактики 

асоційованих інфекцій 

птиці з використанням 

1-й етап, 2017 рік 

Вивчити поширення асоційованих 

інфекцій у с.-г. птиці. Розробити 

регламент використання лазерного 

200,00 
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імуномодулюючих 

препаратів тріазолінового 

ряду нового синтезу та 

лазерного 

випромінювання  

 

Науковий керівник - 

Пархоменко Л. І., к.в.н., 

доцент  

 

Номер держреєстрації 

0117U004840 

випромінювання та сполук 

тріазолінового ряду на розвиток 

ембріонів різних видів птиці та 

молодняку у постнатальний період на 

фоні щеплення живими вакцинами 

2-й етап, 2018 рік 

Визначено антимікробну дію лазерного 

випромінювання та сполук 

триазолінового ряду у період інкубації 

яєць та молодняку с/г птиці 

(курей, качок, гусей), які будуть 

пропоновані у практику ветеринарної 

медицини. 

200,00 

 

За результатами першого етапу дослідження підготовлено анотований 

звіт, який в лютому 2018 р. був поданий до МОН України для проходження 

експертизи. Згідно з наказом МОН України «Про результати експертизи 

анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками та 

звітів за етапом 2017 року» від 03.07.2018 року № 705 робота віднесена до 

середнього рівня та отримала рейтинговий бал 48. Рішення експертів 

показало, що робота має високий змістовний показник, але необхідно 

збільшити кількісні показники (таблиця 2.2.2), що включають публікації 

статей, монографій, посібників, патентів, захисти дисертаційних робіт тощо. 
 

Таблиця 2.2.2 

Показники експертних висновків на анотований звіт 

№ 

Змістовний 

показник 

(0-35) 

Оцінювання 

кількісних 

показників 

результатів 

дослідження 

(0-60) 

Оцінка експерта 

рівня якості 

виконання етапу 

досягнення або 

розробки 

(0-5) 

Сума 

показників 

(0-100) 

1-й експерт 31 14 0 45 

2-й експерт 30 17 4 51 

 

Викладачами університету щорічно подаються запити на фінансування 

наукових проектів (таблиця 2.2.3). 
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Таблиця 2.2.3  

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 тріазолінового 

ряду нового синтезу та 

лазерного випромінювання 

Пархоменко Л. І., 

к.в.н., доцент 

46,5 балів 

 
отримано 

фінансування 

3. 2017 Встановити вплив 

технологічних рішень на 

господарсько-корисні ознаки 

та ефективність 

тваринництва 

Шабля В. П., 

д.с.-г.н., СНС 
30 балів 

фінансування 

не отримано 

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 

фінансування 

не отримано 

5. 2018 Українські духовно-

культурні традиції та їх 

значення у протидії агресії 

проти України та в інтеграції 

тимчасово окупованих 

територій  

 

Борисова Ольга 

Василівна, д-р 

іст. наук, проф. 

50,5 балів На розгляді 

6. 2018 Наукові основи розроблення 

енергоефективного 

обладнання приготування 

комбінованих сипких 

сумішей високої 

однорідності для молочного 

тваринництва(P) 

 

Брагінець 

Микола 

Володимирович, 

д-р техн. наук, 

проф. 

39 балів На розгляді 
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2.3. Результати наукової діяльності 

 

Не зважаючи на труднощі, відсутність власних приміщень та 

матеріально-технічної бази, викладачами університету активно ведеться 

наукова діяльність, яка підсумовується на щорічній науково-практичній 

конференції Луганського національного агарного університету.  

20 – 22.02.2018 року в університеті відбулася чергова Звітна науково-

практична конференція.  

Робота конференції проводилась у 8 секціях, що відповідають 

основним напрямам наукової діяльності факультетів університету, на яких 

було зроблено 112 доповідей (діаграма. 2.3.1.). 

 

Діаграма 2.3.1. 

 

У конференції приймали участь відокремлені підрозділи ЛНАУ та ще 

24 заклади освіти і наукові установи, а саме: Національний науковий центр 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», 

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харківський національний 

університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва, Харківський національний аграрний університет  

ім. В. В. Докучаєва, Інститут тваринництва Національної академії аграрних 

наук України, Харківська зооветеринарна академія, Institute of Biology and 
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Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk, 

сільськогосподарське фермерське господарство «Світлана», Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, Східноукраїнський 

університет імені Володимира Даля, Державна дослідна станція птахівництва 

Національної академії аграрних наук України, Національний науковий центр 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 

Харківський національний технічний університет сільського господарства  

ім. П. Василенка, Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», Науково-дослідна установа «Український  

науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харківський державний 

університет харчування та торгівлі, Запорізька державна інженерна академія, 

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний інститут», Харківська національна академія 

міського господарства, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Національний 

університет цивільного захисту України. 

За результатами роботи конференції виданий Збірник матеріалів звітної 

науково-практичної конференції Луганського національного аграрного 

університету. 

 

 

2.4. Науково-дослідна робота студентів 

 

Відповідно до Наказу МОН України від 10.10.2017 року №1364 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році», на виконання Наказу 

ЛНАУ «Про організацію І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 2017-18 н. р.» в Університеті проведений 1-й тур цього 

конкурсу за спеціальностями: 

 агроінженерія; 

 будівництво та цивільна інженерія; 

 управління проектами. 

8 робіт переможців відправлені для участі у ІІ турі конкурсу до базових 

закладів освіти.  

Робота студентів будівельного факультету Розсильного М.Ю. та 

Харьковського О.А. під керівництвом к.т.н., професора кафедри будівництва 
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та архітектури Фесенко Тетяни Григорівни зайняла друге місце у конкурсі зі 

спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія». 

Ще одна робота студентів будівельного факультету Розсильного М.Ю. 

та Харьковського О.А. під керівництвом к.т.н., професора кафедрою 

будівництва та архітектури Фесенко Тетяни Григорівни зайняла також 

друге місце у конкурсі зі спеціальності  «Управління проектами і 

програмами». 

Робота Курлова В’ячеслава під керівництво к.т.н., завідувача кафедрою 

механізації виробничих процесів у АПК Волоха Вадима Олександровича 

зайняла третє місце у конкурсі «Інноваційні розробки з технічного 

оснащення процесів тваринництва». 

Студенти факультету харчових технологій, що навчаються за 

спеціальністю 181 Харчові технології Ганна Тесленко, Ганна Должних, 

Єлизавета Драгола стали переможцями І етапу Всеукраїнського 

студентського конкурсу «Харчові технології 2019» Фонду Бориса 

Колесникова. У ІІ етапі вони презентували експертам харчової галузі власні 

розробки. Члени журі обрали 30 найкращих проектів, серед яких є 

представник Луганського національного аграрного університету. Таким 

чином, студентка Ганна Должних стала переможцем  Всеукраїнського 

студентського конкурсу «Харчові технології 2019» Фонду Бориса 

Колесникова та отримала диплом на поїздку до Кельну, відвідала одну з 

кращих Європейських виставок кондитерських виробів і снеків ISM 2019. 

Відповідно до Наказу МОН України 06.12.2017 року № 1572 Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному 

році, на виконання Наказу ЛНАУ від 29.01.2018 року № 01-04/33 (про 

організацію І етапу Всеукраїнської олімпіади у 2018-2018 н.р.) в університеті 

проведено олімпіаду з дисциплін та спеціальностей, а саме:  

 агрономічний факультет – Ґрунтознавство, Агрономія, Лісове 

господарство, Захист і карантин рослин; 

 біолого-технологічний факультет – Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва; 

 будівельний факультет – Англійська мова, Фізика, Математика, 

Українська мова, Політологія, Опір матеріалів, Теоретична механіка, 

Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ, Теорія машин 

і механізмів, Деталі машин та основи конструювання, Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні вимірювання, Державний земельний кадастр, 

Геодезія; 



 
48 

 

 економічний факультет – Економіка підприємства, Регіональна 

економіка, Міжнародна економіка, Фінансовий менеджмент, Податкова 

система, Фінанси, Економічна теорія, Інвестування, Інформатика, 

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, Управлінський 

облік, Аграрний маркетинг; 

 факультет ветеринарної медицини – Ветеринарна медицина; 

 факультет механізації сільського господарства – Гідравліка, 

Експлуатація машин і обладнання, Електротехніка, Ремонт машин; 

 факультет харчових технологій – Технології харчових 

виробництв, Екологія. 

23 переможця І етапу прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (таблиця 2.4.1). 

Таблиця 2.4.1 

Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

Назва олімпіади 
Переможці 

Результати 
прізвище, ім’я, по батькові студента 

Агрономічний факультет ЛНАУ 

Ґрунтознавство 

Ширшик Олена Андріївна Диплом за активну участь 

Мележик Олексій Віталійович Диплом за активну участь 

Лобанова Анна Романівна Диплом за активну участь 

Гнибіда Дмитро Романович Диплом за активну участь 

Калайгорода Ольга Іванівна Диплом за активну участь 

Адаменко Ольга Павлівна, ст. викладач  Грамота за активну участь 

Агрономія 

Сікало Владислав Андрійович Подяка за участь 

Ступченко Анна Володимирівна Подяка за участь 

Гречішкін Віталій Олексійович 

Грамота за кращі 

теоретичні знання з 

дисципліни 

«Рослинництво» 

Григоренко Антон Олександрович Подяка за участь 

Мозговий Олександр Вікторович Подяка за участь 

Захист і карантин 

рослин 

Гречішкін Віталій Олексійович 

Диплом за творчий підхід 

до виконання практичних 

завдань з хімічного 

захисту рослин 

(фітофармакологія) з 

основами токсикології 

Сікало Владислав Андрійович Подяка за участь 

Мармизова Дар'я Сергіївна Подяка за участь 

Стогнушенко Вячеслав Володимирович Подяка за участь 
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Факультет харчових технологій ЛНАУ 

Технології 

харчових 

виробництв 

Колесникова Маргарита Ігорівна Грамота за активну участь 

Момот Микита Сергійович Грамота за активну участь 

Професійна освіта Боряк Вікторія Анатоліївна Грамота за активну участь 

Факультет механізації сільського господарства ЛНАУ 

Машини та 

обладнання с.г. 

виробництва 

Григоренко Микита Сергійович Сертифікат учасника 

Бутко Вадим Михайлович Сертифікат учасника 

Будівельний факультет 

Земельний кадастр 
Дяченко Олександр Віталійович Диплом за активну участь 

Чуприна Інна Юріївна Диплом за активну участь 

Шевель Маргарита Олександрівна Диплом за активну участь 

Факультет ветеринарної медицини ЛНАУ 

Ветеринарна 

медицина 

Рейда Марія Олексіївна Диплом за активну участь 

Бойко Віктор Сергійович Диплом за активну участь 

 

28-29 листопада в університеті відбулася ІІІ науково-практична 

конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та 

наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття». Ще в 2008 році 

університетом був зроблений потужний крок у напрямку створення 

студентського наукового руху. Його результати втілились у першу  

науково-практичну конференцію студентів, магістрантів та спірантів, у якій 

брали участь близько 300 молодих науковців. Нажаль, цей рух не мав 

розвитку, а конференція не проводилася в подальшому. Лише у 2017 році 

було відновлено це започаткування та проведена ІІ науково-практична 

конференція студентів, магістрантів та аспірантів. 

До конференції 2018 року долучились студенти, аспіранти та молоді 

вчені Луганського національного аграрного університету, також 

представники ВП «Слов’янський технікум ЛНАУ», ВП «Костянтинівський 

технікум ЛНАУ», Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. П. Василенка.  

На конференції працювало 8 секцій, на яких було заслухано  

160 доповідей, а за результатами роботи виданий Збірник тез доповідей ІІІ 

науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів 

«Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього 

тисячоліття». 

Команда студентів факультету механізації сільського господарства у 

складі: 

1) Герман Данило Сергійович; 
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2) Левченко Ілля Миколайович; 

3) Лобов Владислав Миколайович; 

4) Максимов Владислав Миколайович; 

5) Четверіков Євген Сергійович; 

взяла участь у регіональному щорічному святі «День механіка-2018» 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. П. Василенка, яке відбулось 20 вересня 2018 року. За результатами участі 

студент Герман Данило Сергійович посів І місце у конкурсі «Кращий з 

теорії інженерних рішень»; студент Левченко Ілля Миколайович посів ІІ 

місце у конкурсі «Кращий водій». Призери нагороджені дипломами і 

корисними призами для роботи за майбутньою професією. 

Діаграма 2.4.1 
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РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Міжнародні партнери університету та міжнародне співробітництво 
 

Для розвитку міжнародного освітянського співробітництва в 

університеті функціонує міжнародна служба. Один із стратегічних напрямів 

розвитку університету - поширення творчих зв'язків із закордонними вищими 

навчальними закладами та науковими установами. Інформація про участь та 

членство Луганського національного аграрного університету в міжнародних 

освітніх організаціях, програмах, фондах надана таблиці 3.1.1. 

 

Таблиця 3.1.1 

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 

Programme програма 

шт. Мінесота США 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

Communicating for 

Agriculture Education 

Programme (CAEP) 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах США 

Сільське 

господарство 

The OHIO Programme, 

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 

Programme,CAEP 

Австралія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Австралії 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 

підприємствах Австралії 

Сільське 

господарство 

International Rural 

Exchange, Канада 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

Стажування студентів на 

сільськогосподарських 
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підприємствах Канади підприємствах Канади 

Сільське 

господарство 

Communicating for 

Agriculture Education 

Programs, CAEP 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 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Сполученого Королівства 

Великої Британії та 

Ірландії 

Сільське 

господарство 

Agroimpusl Programme, 

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 Programme, 

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 освітня 

підготовка на 

підприємствах Німеччини  

Практична освітня 

підготовка на 

підприємствах Німеччини 

Сільське 

господарство 
ILC  

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

підприємствах Німеччини 

Стажування студентів 

Сільське 

господарство, 

харчові 

технології 

ТОВ «PROFITEAM». 

Німеччина 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

фермах ,переробних 

підприємствах та на 

виробничих підприємствах 

готельно-ресторанного 

бізнесу Німеччини 

Практика та стажування 

студентів 

Харчові 

технології, 

ландшафтний 

дизайн  

ПОГ «Міжнародний 

клуб подорожувань та 

туризму «Альфа» 

(Україна)». Компанія 

Практична підготовка 

студентів на підприємствах 

готельно-ресторанного 

бізнесу Болгарії 

Практика та стажування 

студентів 



 
53 

 

«Турал менеджмент» 

Болгарія м. Варна.  

Сільське 

господарство, 

ландшафтний 

дизайн,  

УАМФ 

Німеччина, Фінляндія, 

Норвегія, Швеція, 

Швейцарія 

Практична підготовка на 

сільськогосподарських 

фермах, (тваринництво, 

рослинництво). 

Практика та стажування 

студентів 

Будівельні 

технології 

УАМФ 

Фінляндія 

Практична підготовка на 

підприємствах будівельної 

промисловості Фінляндії 

Практика та стажування 

студентів 

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  

Британська Рада в 

Україні 

ESP English for Special 

Purpose  

Впровадження 

інноваційних методів 

викладання англійської 

мови для студентів за 

професійним 

спрямуванням 

Освітня 

діяльність  

Фонд ім. Фрідріха 

Еберта в Україні 

Меморандум про 

співпрацю між Фондом та 

університетом 

Двостороння співпраця у 

межах розвитку наукового 

потенціалу університету 

 

У звітному періоді Луганський національний аграрний університет 

підписав Меморандум про взаєморозуміння та академічну співпрацю з 

Варненським вільним університетом ім. Черноризця Храбра 13.06.2018 року 

з метою налагодження академічного та наукового співробітництва. 

5 червня 2018 року було підписано Договір про співпрацю між 

інститутом біології та охорони середовища Поморської академії в Слупську 

(Республіка Польща) з метою проведення спільних досліджень, організації 

роботи, пов’язаної з пошуком та реалізацією наукових грантів та проектів; 

організації спільних семінарів, конференцій і симпозіумів; публікації 

результатів спільних досліджень. 

Університет співпрацює з Британською Радою в Україні. У липні  

2017 року викладачі іноземної мови нашого університету: В. В. Тупченко, 

Т. А. Одинцова, М. О. Любіна, та О. П. Троян приєдналися до проекту 

«Англійська мова для університетів» від Британської Ради в Україні, адже 
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метою проекту  є внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння 

англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів 

України, що дасть можливість приймати більш активну участь у заходах на 

міжнародному рівні; а також з приводу того, що одним із пріоритетів своєї 

діяльності Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння 

англійською мовою в університетах. Метою участі є сприяння процесу 

нарощування сталого потенціалу в галузі викладання англійської мови в 

університеті, покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 

згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; 

сприяння запровадженню стандартів володіння англійською мовою у нашому 

ЗВО. 

Викладачами було обговорено 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. 

Найбільш детально були розглянуті питання мотивації та демотивації 

оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням у студентських 

групах та зв’язок цього з впровадженням ЗНО з іноземної мови для 

майбутніх здобувачів ступеню магістра. 

У березні 2018 року старший викладач кафедри загальноосвітніх 

дисциплін Одинцова Т. А. прийняла участь у другому етапі проекту 

Британської Ради для закладів вищої освіти ESP (Англійська мова за 

професійним спрямуванням). У рамках курсу «Creating opportunity 

worldwide» проводився тренінг щодо особливостей навчання, впровадження 

нових методик викладання англійської мови для студентів за професійним 

спрямуванням з метою розширення їхнього професійного кругозору, 

міжкультурного простору, для участі у професійних конференціях, 

написання листів та доповідей різного характеру. 

За результатом участі було проведено відкрите заняття «Написання 

листа-повідомлення» у якому прийняли участь іноземні студенти. Метою 

заняття було визначення особливостей, основні етапи та порядок написання 

листа в цілому та зокрема листа-прохання, впровадження англійської мови у 

повсякденне життя серед студентів для поширення міжнаціональної єдності. 

5-9 серпня 2018 року за програмою Британської Ради в Україні 

Сергієнком С. С. було відвідано семінар для фасилітаторів у рамках проекту 

«Активні Громадяни» що проводить свою діяльність у галузі міжкультурного 

діалогу і соціального розвитку. На семінарі проводилося навчання стосовно 

кроків, що сприятимуть соціальним змінам і забезпечать сталий розвиток 
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шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням 

молодіжних організацій, які є рушіями реформ у громадах та надання їм 

знань та навичок, що сприяють побудові відносин між людьми на засадах 

рівних можливостей,  вміння вести безконфліктний діалог. 

Особливість такого семінару полягала в тому, що в Україні даний 

проект розрахований на розвиток знань та навичок серед молоді, яка б 

сприяла міжкультурному діалогу та вирішенню конфліктів в масштабі всієї 

України, насамперед, на її Сході, адже у Луганському НАУ навчаються 

багато студентів з тимчасово не підконтрольних Україні територій та зони 

АТО, для них важливим є активне залучення до подібних тренінгів. 

21-23 вересня 2018 року у м. Києві пройшов Міжнародний Конгрес 

Сходу Європейської концепції досліджень, у якому прийняла участь доктор 

історичних наук, професор, зав. кафедрою історико-філософських дисциплін 

Борисова О. В. Професор виступила з темою «Деякі аспекти Етимології, 

Онтології та генезис методів історичного пізнання». Мета  

Конгресу – інтеграція соціальних вчених усіх країн Східної Європи та 

взаємне академічне співробітництво. 

У жовтні 2018 року відбулася закордонна поїздка до університету 

Мута, м. Карак Йорданії для участі у науковій конференції, яка відбулася 15-

17 жовтня. 

Участь у роботі конференції приймали викладачі факультету 

ветеринарної медицини: зав. каф. фізіології та мікробіології, к.в.н., доцент, 

Пархоменко Л. І., аспірант кафедри фізіології та мікробіології 2-го року 

навчання Аль Саяснех Обада, аспірант кафедри фізіології та мікробіології 

Казаков М. В., ст. викладач кафедри фізіології та мікробіології Овчаренко 

Г. В., зав. каф. інфектології, якості та безпеки продукції АПК Наливайко Л. І., 

зав. каф. ветеринарної хірургії, терапії та акушерства Дубін Р. А., асистент 

кафедри інфектології, якості та безпеки продукції АПК Івлева О. В.  

На конференції було представлено 3 постерні доповіді: 

1. Low – intensity laser radiation and 1,2,4- triasole derivatives as the 

correction measure in eggs incubation and postnatal poultry development / Al 

Rawachdeh M., Parkhomenko. L, Al Sayasneh O., Parchenko B., Al Noury A., 

Milenin D., Lysychenko M. //Abstract Proceedings The Eighth Scientific 

Agricultural Conference ESAC 2018, Karak, Jordan, October 15-17, 2018 pp.155 -

156. 

2. Prevalence and diagnostic of associated poultry infections in Ukraine / Al 

Rawaschdeh Mustafa, Іvlеvа Оksana, Riabinin Sergii, Nalyvaiko Liudmila, 
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Ovcharenko Ganna // Abstract Proceedings The Eighth Scientific Agricultural 

Conference ESAC 2018, Karak, Jordan, October 15-17, 2018 pp.. 

3. Detection of the infectious encephalomyelitis virus in birds /Al 

Rawaschdeh Mustafa, Dubin Ruslan, Pohorliuk Andrii, Kazakov Maksym, 

Babenko Olexii// Abstract Proceedings The Eighth Scientific Agricultural 

Conference ESAC 2018, Karak, Jordan, October 15-17, 2018 pp. 

На прохання керівника секції № 4 Animal Production, Dr. Faisal 

Awawdeh було представлено доповідь «Вплив низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання на інкубацію яєць та імунокомпетентні органи курей», із 

синхронним перекладом ( Dr. Al Rawahdeh) арабською мовою, за 

результатами НДР, яка фінансується із державного бюджету України.  

Учасники конференції отримали сертифікати та примірники збірника 

тез доповідей. 

Досягнуто домовленості щодо участі у наступних конференціях і 

подальшої співпраці у рамках наукових досліджень з інфекційної патології 

птиці. 

У рамках конференції відбулася зустріч із деканом аграрного 

факультету університету Мута, Dr. Faisal Awawdeh, де було обговорено намір 

щодо підписання угоди про співпрацю між Луганським національним 

аграрним університетом, м. Харків, Україна та університетом Мута, м. Карак, 

Йорданія. Умовою для підписання угоди між університетами є вирішення 

питання визнання Королівством Йорданії Луганського національного 

аграрного університету як такого, що здійснює освітню діяльність відповідно 

до міжнародних норм. 

28 листопада 2018 року відбулася зустріч в. о. ректора 

Подольського Р. Ю. та міжнародної служби ЛНАУ Орловою-

Куриловою О. В., Одинцовою Т. А. з представниками Державної міграційної 

служби Королівства Данії, Ніколаєм Хартманом та Яне Нільсеном.  

Під час зустрічі обговорювалася історія переміщення університету, 

стратегія подальшого розвитку та майбутні плани, представники 

ознайомилися з процесом та програмою навчання. Також були розглянуті 

особливості проходження практики та можливі напрями співробітництва з 

міграційною службою Королівства Данія, в якому зацікавлені обидві 

сторони.  

На думку представників міграційної служби та адміністрації ЛНАУ, 

студенти переміщеного університету – це люди, здатні залишити зону 

комфорту, а значить, спроможні підкорити світ. 

 



 
57 

 

3.2. Підготовка іноземних громадян 
 

Сьогодні 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» та 

підготовче відділення. 

Прийом іноземних громадян в 2017-2018 н. р. здійснювався в період  

з 25 травня по 1 листопада 2017 року, згідно із Законом України про «Вищу 

освіту» та Правилами прийому абітурієнтів до ЛНАУ у 2017 році. 

Відновлення іноземних студентів на денну та заочну форми навчання 

здійснювалося до 1 березня 2018 року. 

Наказом МОН України №1541 від 01.11.2013 року зі змінами, наказом 

№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.  проаналізовано в 

наступній таблиці 3.2.1. Станом на 20.08.2018 р.: 

 

Таблиця 3.2.1 

Контингент іноземних студентів 2017-2018 н. р. 

Країна 
Форма навчання 

Всього 
Денна Заочна ПВ 

Азербайджан  - 14  - 14 

Алжир 1  -  - 1 

Єгипет  -  - 1 1 

Йорданія 1  - 2 3 

Кот-д'Івуар 2  -  - 2 

Марокко 2  -  - 2 

Сирія 3  - 1 4 

Туркменістан 14 62 1 77 

Узбекистан  - 2 -  2 

Всього 23 78 5 106 

 

кількість осіб становить 78 студентів заочної форми навчання, 23 особи 

денної і 5 слухачів підготовчого відділення. Загальний контингент іноземних 

студентів за 2017-2018 н. р. в ЛНАУ складав 106 осіб.  
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Отримали дипломи 25 студентів, з них 8 студентів денної форми 

навчання та 17 осіб заочної форми навчання. Після завершення навчання  4 

слухачі підготовчого відділення отримали свідоцтва.  

Готуються до випуску 5 студентів денної форми навчання та 22 особи 

заочної форми навчання. 

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 оформленням заповнення протоколів співбесіди, 

вступних іспитів під час вступу іноземних студентів в університет; 

  підготовка наказів та витягів з наказів щодо іноземних студентів; 

  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 Міграційній 

службі України в м. Харкові, довідки до Центру надання адміністративних 

послуг м. Харкова при реєстрації місця проживання іноземними 

громадянами; 

  видача запрошень на участь в сесії іноземним студентам заочної 

форми навчання;  

  формування особових справ відрахованих студентів, у тому 

числі й студентів, що завершили навчання, видача відповідних документів, 

підготовка особових справ до передачі в архів університету. Кількість 

відрахованих студентів зі створенням архівної інформації складає 26 осіб; 

  ведення контингенту іноземних студентів для можливості 

надавати статистичну звітність та персональні дані за офіційними запитами; 

  були перевірені та внесені в базу Електронного журналу 

УДЦМО м. Києва актуальні дані щодо контингенту іноземних студентів 

ЛНАУ в 2017-2018 навчальному році; 

  ведення дипломатичного листування з посольствами різних 

країн щодо випускників університету та студентів; 

 формування та направлення особових справ для Державної 

Міграційної служби України м. Харкова; 

  підготовка пакету документів з метою передачі в Центр надання 

адміністративних послуг м. Харкова для реєстрації іноземних студентів за 

місцем проживання; 
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  оформлення документів для видачі ордерів на вселення 

іноземних студентів до гуртожитку. 

До Державної Міграційної служби України м. Харкова оформлено та 

подано 25 особових справ 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; 8-ми студентам вона була скасована у зв'язку з 

випуском і відрахуванням з університету. 

Виховна робота. Відповідно до Плану виховної роботи деканату, який 

розробляється щорічно, проводяться роз'яснювальні бесіди, що стосуються, 

насамперед, законодавства України, індивідуальні, за необхідності, і 

комплексні з групами студентів. 

Необхідно відзначити, що в цьому навчальному році іноземні студенти 

нашого університету більш активно приймають участь у культурному житті 

міста. 

Іноземних студентів ЛНАУ в цьому навчальному році неодноразово 

запрошували на масові заходи, в яких вони з величезним задоволенням 

приймали участь.  

У студентську поліклініку міста Харкова надавалась інформація про 

планове флюорографічне обстеження та щорічний медичний огляд студентів 

відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я. Серед іноземних 

студентів першого курсу проведено запланований медичний огляд. 

03.04.2018 року в ЛНАУ відбулася робоча зустріч з представниками 

Посольства Туркменістану, а саме з консулом Посольства Туркменістану в 

Україні Гараєв Гуйч Арчаєвич та аташе Посольства Туркменістану в Україні 

Бейлієв Мейліс Мухамедович. Під час візиту гостям була надана інформація 

стосовно навчання та побутових умов проживання іноземних  

студентів – громадян Туркменістану в університеті. Були досягнуті 

домовленості по економічному механізму проведення оплати за навчання 

громадянами Туркменістану. 

За період роботи підготовчого відділення в 2017 -2018 навчальному 

році: 

1. Ведеться робота щодо заповнення Електронного журналу бази даних 

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

було оформлено і видано 56 запрошень для навчання; з них громадянам 

Туркменістану – 43 особам, Іраку – 1 особі, Кот-д’Івуар – 1 особі,  

Конго – 4 особам, Алжиру – 1 особі, Сенегалу – 2 особам, Сирії – 2 особам,  

Турції – 1 особі, Марокко – 1 особі. 
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На підготовчому відділенні в 2017-2018 навчальному році навчалися  

5 слухачів: 1 – з Єгипту, 2 – з Йорданії, 1– з Сирії та 1 громадянин 

Туркменістану. 

2. На підготовчому відділенні ведеться робота в напрямку підготовки 

абітурієнтів до складання тестів ЗНО та вступу до ЗВО. Підготовлена 

документація, що стосується підготовчого відділення, сформовані навчальні 

плани, графіки роботи, підписані договори про надання послуг.  

3. У межах укладеного договору про співпрацю з благодійною 

організацією Міжнародний благодійний фонд, волонтерською групою 

«Слов'яни» в Новоайдарському районі Луганської області на базі ліцею у 

м. Новоайдар на безоплатній основі організовано 4-х місячні курси для групи 

слухачів підготовчого відділення з підготовки до написання 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 й студентами нашого університету. За звітний період 

підготовчі курси ЛНАУ завершили 28 слухачів, мешканців Луганської 

області. Частина з них стала абітурієнтами Луганського національного 

аграрного університету, 8 з них вступили і навчаються на факультетах за 

спеціальностями. 

Діяльність Університетської мовної студії «Діалог» за 2017-2018 

навчальний рік. Організаційна та методична робота функціонування мовної 

студії «Діалог» у 2017-2018 навчальному році була проведена в повному 

обсязі. 

У мовній студії навчалися 14 слухачів на рівні «Elementary», 13 з яких 

студенти ЛНАУ, які успішно завершили навчання та отримали сертифікати  

7 студентів. Перелік програм мовної підготовки, які пропонує 

університетська мовна студія, наведено у таблиці 3.3.1. 

 

Таблиця 3.3.1 

Перелік програм з 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 + 170 



 
61 

 

Середній 1 

Німецька 

Plus Deutch – 1 Початковий 240 

Plus Deutch – 2 2 частина  80 

Plus Deutch – 1,2 1,2 частина 200 

 

 

3.3. Міжнародна академічна мобільність 
 

Виробничі практики та стажування за кордоном в 2017-2018 н. р. 

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 

19.02.2017 . Протокол № 2 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 з англійської  або німецької мов, міжнародний відділ університету 

надає можливість студентам усіх спеціальностей проходження практики або 

стажування у фермерських господарствах Польщі, Чехії, Голландії, 

Німеччини, Угорщини, Данії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Англії 

а також США, Канади, Австралії, Нової Зеландії строком від 3 до 12 місяців.  

На сьогоднішній день укладено 6 контрактів з координаторами програм 

зарубіжних практик: ФОП Шуткевич О. В., ФОП Леунов Е. Л., міжнародний 

інформаційний центр IIC (International Information Centre) та 

 ТОВ Міжнародний центр з працевлаштування - "ILC" (International Labour 

Centre). У звітному періоді університет уклав договір з Підприємством 

об’єднання громадян «Міжнародний клуб подорожувань та туризму Альфа» 

м. Харків, яке пропонує виробничі практики та стажування у Болгарії. Також 

університет уклав договір з ТОВ «Profiteam» м. Кропивницький. 

Ведеться постійне листування з партнерами про наявність місць для 

розміщення, проводяться консультації за програмами щодо проходження 

практик. Чотири рази були організовані презентації програм зарубіжних 

практик. Проведена щорічна студентська конференція «Міжнародні 

практики-важливий крок до майбутньої успішної кар'єри» у червні 2017 року 

та  25 квітня 2018 року. 
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Проводиться конкурсна комісія з проходження практики за кордоном. 

Проводяться засідання, оформляються протоколи. Станом на 20.08.2018 року 

за звітний період на виробничу практику за кордон від університету виїхало 

45 студентів (Таблиця 3.3.1). 

 

Таблиця 3.3.1 

Кількість студентів, що виїхали на практику за кордон 

Країна Кількість студентів 

Австралія 2 

Болгарія 4 

Данія 17 

Німеччина 4 

Польща 5 

Португалія 4 

Фінляндія 4 

Чехія 2 

Швейцарія 3 

ВСЬОГО 45 

 

Оформили документи і чекають розміщення до: Німеччини – 4 особи,  

Болгарії – 1 особа, Норвегії – 2 особи. Оформлюють документи до:  

Чехії – 2 особи, Великобританії – 3 особи, Болгарії – 1 особа. 
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РОЗДІЛ 4. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ, 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЗІ 

СТУДЕНТАМИ 

 

4.1. Виховна та соціально-гуманітарна робота в університеті 

 

В умовах відсутності в університеті відповідної структури, виховна 

робота у 2018 році здійснювалася під керівництвом помічника ректора та за 

активної участі представників студентського самоврядування. 

Усі заходи, які проводилися, були спрямовані на створення 

позитивного іміджу університету, розширення кола соціальних партнерів, 

підтримку соціальних і гуманітарних ініціатив студентів, розвиток творчих 

здібностей та лідерського потенціалу, формування патріотичних почуттів та 

позитивних якостей студентів. 

Вагомий внесок в організацію соціально-гуманітарної роботи зі 

студентами вклали організації-партнери університету. 

Так, протягом року ГО «Право на захист» було проведено 

11 інформаційно-правових сесій, учасниками яких були понад 400 студентів і 

викладачів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб з питань 

соціального захисту, особливостей оформлення фінансової допомоги, 

отримання документів, перетину лінії розмежування, а також пенсійного 

забезпечення. 

Партнером університету «Агентство ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН)» проведено дві інформаційні зустрічі з питань проблем ВПО та 

приймаючих громад з керівництвом та представниками студентського 

самоврядування, проведено тренінги за темами «Соціальне підприємство», 

«Соціальні проекти», акція «16 днів без насильства». 

За підтримки ГО «Центр ініціатив та сталого міжнародного 

розвитку», Посольства США почалася участь у проекті «Університетські 

центри медіації», учасниками якого стали 9 студентів та 1 викладач ЛНАУ. 

Студенти університету були активними учасниками міжнародних та 

Всеукраїнських форумів та зльотів. У червні 2018 року делегація 

навчального закладу приймала участь у «Зльоті лідерів аграрної освіти» (м. 

Умань), у листопаді 2018 року – Всеукраїнському форумі «Веселка» (м. 

Святогорськ), а також семінарах у рамках програми Британської Ради в 

Україні «Active Citizens», міжнародному проекті «Making Peace – The Citi of 

Hope» тощо. 
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У партнерстві з ГО «Українські Рубежі» студенти університету брали 

участь у проектах «Мобільні бригади АКЦентру» та «Олені святого 

Миколая», в рамках яких була організована благодійна допомога дітям з 

прифронтових територій. 

З метою інтеграції університету у місцеві громади, студентські 

колективи успішно показали себе на міських заходах: «Вело-день 2018», 

науковому квесті, молодіжній Лізі КВК, чемпіонатах і турнірах з  

міні-футболу, тенісу, баскетболу. 

Початком плідної співпраці з випускниками Луганського 

національного аграрного університету став перший в історії ЛНАУ 

Motivation fest  «Мрій! Дій! Досягай!» за участю найуспішніших 

випускників університету. Розпочато роботу зі створення «Асоціації 

випускників ЛНАУ».  

В межах університету протягом року були проведені культурні, 

святкові та урочисті заходи: «Магістр – 2018», «День вишиванки», «День 

Знань», «Дебют першокурсника», благодійні ярмарки, «Міс ЛНАУ». 

Генератором ідей та ініціатив в університеті є саме студенти та 

Студентська Рада, яка була оновлена у 2018 році. З метою розвитку ініціатив 

та підтримки талановитої молоді підготовлені  документи для реєстрації 

молодіжного громадського об’єднання.  

У 2018 році продовжувалася  спільна робота із засобами масової 

інформації. Проведено 2 прес-конференції щодо актуальних проблем 

університету, налагоджена співпраця з керівництвом сайту «Свої», де 

публікуються унікальні історії успіхів студентів і викладачів Луганського 

національного аграрного університету.  

 

 

4.2. Працевлаштування студентів та робота з випускниками 

 

Одним із пріоритетних напрямів роботи університету є сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників. Луганський НАУ тісно 

співпрацює з підприємствами, установами, організаціями – потенційними 

роботодавцями студентської молоді; організовує та проводить заходи у 

формі семінарів, тренінгів, майстер-класів, участі студентів у ярмарку 

вакансій, що сприяють професійному розвитку та допомагають студенту в 

пошуку першого робочого місця. 

Щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

університет здійснює інформаційний супровід – обробляє та публікує 
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вакансії, які надходять від роботодавців. Каналом комунікацій стала група 

«ЛНАУ практика (м. Харків)» у соціальній мережі «Facebook». 18 квітня 

2018 року проведено черговий Ярмарок вакансій. В умовах переміщення 

було створено платформу для діалогу роботодавців зі студентською молоддю 

з питань професійного розвитку молодих спеціалістів та їхнього 

працевлаштування. На ярмарку вакансій були представлені понад 350 

вакансій від 25 провідних підприємств України. 

Початок професійної адаптації молодих спеціалістів відбувається 

шляхом спілкування зі співробітниками підприємств на робочому місці. 

Таким чином відбувається ознайомлення студентів з перспективами 

майбутньої трудової діяльності, завданнями й функціями, які працівники 

мають здійснювати відповідно до посадових обов'язків. Така діяльність 

вимагає перебування майбутніх фахівців в умовах виробництва. Перелік 

підприємств, що відвідали в поточному році, представлений в таблиці 4.2.1. 

 

Таблиця 4.2.1 

Результати відвідування підприємств 

№ 

з/п 

Назва та адреса 

підприємства 
Діяльність студентів на підприємстві 

1.  

ПАТ «Сан ІнБев Україна» 

Харківське відділення 

м. Харків, вул. Роганська, 161 

Вивчення технологічного процесу виробництва та 

переробки продукції рослинництва. Відвідування 

варильного, бродильного, фільтраційного і 

розливного цехів пивоварні. Ознайомлення з 

особливостями маркетингової діяльності 

підприємства, у тому числі з формуванням 

товарного асортименту, виводом товару на ринок, 

аспектами міжнародної діяльності підприємства, а 

також із соціальною відповідальністю 

підприємства 

2.  

ТОВ «Техноком» ТМ 

«Мівіна» 

м. Харків, пр. Московський, 

199-а 

Ознайомлення з технологією виробництва 

харчових напівфабрикатів, вимогами до умов 

пакування, зберігання, транспортування даної 

продукції, нормативами якості, харчової і 

біологічної цінності. 

3.  
ТОВ «Ахмад Ті» 

м. Харків, вул. Роганська, 165 

Ознайомлення з технологіями виробництва чаїв, 

методами та інструментами міжнародної 

маркетингової діяльності, а саме: асортиментною 

та ціновою політикою, технологіями розвитку 

бренду, маркетинговими комунікаціями. 

4.  ТОВ «Укрсільгоспмаш» Ознайомлення з конструкцією та технічними 
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Харківська область, 

смт Пісочин, вул. Надії, 15 А 

характеристиками сівалки, жниварки, дискової 

борони, культиватору, розкидача міндобрив та 

агрегату внесення безводного аміаку. 

5.  

ПАТ «Харківський плитковий 

завод» 

м. Харків, 

просп. Московський, 297 

Ознайомлення з технологією виробництва 

керамічної плитки, сучасними методами й 

тенденціями декорування. Відвідування цеху по 

виробництву гранульованого скла, масо-

заготівельного відділення, виробництва 

керамограніту та випробувальної лабораторії. 

6.  

ПрАТ «ХТЗ» 

м. Харків, 

просп. Московський, 275 

Вивчення класифікації тракторів, призначення, 

будови, конструктивних особливостей механізмів і 

систем двигунів внутрішнього згорання. 

7.  

ПрАТ «Оріль-лідер» 

Дніпропетровська обл., 

Петриківський р-н, 

с. Єлизаветівка, вул. Богдана 

Хмельницького, 1 

Ознайомлення з технологією забою та первинної 

переробки птиці. Поглиблення знань щодо 

застосування органолептичних, лабораторних та 

спеціальних методів досліджень показників 

безпеки та якості продуктів тваринного 

походження для їх ветеринарно-санітарної оцінки, 

а також застосування санітарно-гігієнічних заходів 

на всіх етапах виробництва. 

 

Університет тісно співпрацює зі службою зайнятості. Харківським 

міським центром зайнятості проведено тренінгові програми щодо техніки 

пошуку роботи, написання резюме, відео резюме, засвоєння правил 

поведінки під час співбесіди чи скайп співбесіди. Також службовці 

представили та рекомендували для використання інтернет-портал для 

пошуку першого робочого місця чи підробітку. 

Випускники університету будують кар’єру в органах державної влади, 

місцевого самоврядування, промислових, сільськогосподарських, 

будівельних, торговельних, банківських, освітніх та наукових закладах і 

організаціях. Вони успішно працюють менеджерами, бухгалтерами, 

агрономами, інженерами, ветеринарами, зоотехніками та ін. Кращі зі 

студентів залишаються працювати в університеті чи продовжують навчання в 

магістратурі, аспірантурі. 

Перспективним завданням є підтримка контактів з випускниками вишу 

та налагодження контактів з випускниками попередніх років шляхом 

створення Асоціації випускників ЛНАУ. 
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РОЗДІЛ 5. КАДРОВЕ, ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

5.1 Кадрове забезпечення 
 

Одним з пріоритетних завдань ЛНАУ є високий рівень якості та 

конкурентоспроможності його діяльності на ринку освітніх послуг. Умовою 

забезпечення цього рівня є кадровий склад, що забезпечує якісну підготовку 

фахівців та їх конкурентоспроможність на національному та міжнародному 

рівнях. Працівники ЛНАУ успішно співпрацюють з національними 

закладами та беруть участь у міжнародних проектах, що вимагає від них 

високого професіоналізму, наявності широкого кола компетенцій, вивчання 

та застосування інноваційних методів у своїй роботі. 

Станом на 01.10.2017 р. кадровий склад ЛНАУ нараховував  

177 працівників, з яких: 111 осіб професорсько-викладацького складу  

(88 штатних працівників, 23 зовнішніх сумісників), 2 наукових працівника. 

Якість професорсько-викладацького складу: доктори наук – 14,  

професори – 9, кандидати наук – 48, доценти і старші наукові  

співробітники – 37 (Таблица 5.1.1). 

Станом на 01.10.2018 р. у ЛНАУ  працювало 167 працівників, з яких:  

116 осіб професорсько-викладацького складу (99 штатних працівників,  

17 зовнішніх сумісників), 2 наукових працівника. Якість  

професорсько-викладацького складу: доктори наук – 14, професори – 12, 

кандидати наук – 56, доценти і старші наукові співробітники – 33 

(Табл. 5.1.1). 

Спостерігається тенденція до зменшення кількості  

професорсько-викладацького складу й кількості працівників в цілому. 

Водночас, за звітний період поліпшився якісний рівень, зокрема збільшилась 

кількість працівників із вченим званням професора, науковим ступенем 

кандидата наук.  

Таблиця 5.1.1 

Кадровий склад 

Луганського національного аграрного університету 

Науково-педагогічні працівники 

та працівники 

На 

30.06.2017 

На 

01.10.2017 

На 

30.06.2018 

На 

01.10.2018 

1 2 3 4 5 
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Усього 183 177 207 167 

Професорсько-викладацький склад, з 

них: 

118 111 135 106 

штатні 84 88 91 89 

зовнішні сумісники 34 23 44 17 

доктори наук 14 14 23 13 

професори 10 9 19 11 

кандидати наук 57 48 65 48 

доценти,старші наукові співробітники 39 37 46 28 

без наук. ступеня, вченого звання 45 46 47 46 

Наукові працівники, з них: 2 2 2 2 

доктори наук - - - - 

професори - - - - 

кандидати наук 1 1 1 1 

доценти,старші наукові співробітники - - - - 

Адміністративно-управлінський 

персонал, з них 

13 13 13 12 

доктори наук 1 1 1 1 

професори 1 1 1 1 

кандидати наук 10 10 9 8 

доценти, старші наукові співробітники 7 7 7 5 

Навчально-допоміжний персонал 22 24 31 24 

доктори наук - - - - 

професори - - - - 

кандидати наук - - - - 

доценти, старші наукові співробітники - - - - 

Господарський, обслуговуючий 

персонал та інші 

28 28 26 23 

доктори наук - - - - 

професори - - - - 

кандидати наук - - - - 

доценти, старші наукові співробітники - - - - 

 

З метою оптимізації структури університету та раціонального 

укомплектування кафедр було проведено оптимізацію навчальних структур 

(факультетів, кафедр) шляхом створення навчально-наукових інститутів, 

об’єднання факультетів, об’єднання і перерозподілу кафедр. Станом на 

01.11.2018р. функціонує 17 кафедр, з яких 2 є загальноуніверситетськими. 

Кафедри очолюють кваліфіковані керівники, серед них: 

- 1 доктор наук, професор; 

- 2 доктори наук, доценти; 

- 1 кандидат наук, професор; 
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- 6 кандидатів наук, доцентів; 

- 7 кандидатів наук. 

Загалом, з числа професорсько-викладацького складу 26% складають 

кандидати наук, доценти; 9% - доктори наук, професори; 4% складають 

доктори наук, доценти; 22% складають кандидати наук без вченого звання; 

39% викладачів не мають  наукового ступеня та /або вченого звання. 

Відсоток осіб пенсійного віку з числа професорсько-викладацького складу 

становить 23%. 

Середній вік  професорсько-викладацького складу – 48 років, з них: 

докторів наук, професорів – 69 років; кандидатів наук, доцентів – 57 років. 

Відзнаки та здобутки працівників ЛНАУ 

Указом Президента України двом науково-педагогічним працівникам 

(докторам наук, професорам) у 2018 році було призначено довічну державну 

стипендію (як видатним діячам освіти і науки, які досягли сімдесятирічного 

віку). 

За звітний період один науково-педагогічний працівник отримав вчене 

звання доцента; один – здобув науковий ступінь кандидата наук. 

Одним з пріоритетних напрямів кадрової політики університету є 

посилення мотивації та заохочення працівників до здобуття   наукових 

ступенів та вчених звань, що підвищить якісний рівень  

професорсько-викладацького складу; створення умов для активного 

залучення студентів до наукової діяльності з метою  подальшої інтеграції у 

науково-педагогічну діяльність університету. 

 

 

5.2. Фінансове забезпечення  
 

Розрахунки з бюджетом (включаючи сплату внесків до державних 

цільових фондів), організаціями, податковою інспекцією здійснюються 

вчасно згідно затверджених кошторисів і в межах одержаного фінансування. 

Договірні зобов’язання по комунальним послугам, енергоносіям та іншим 

статтям видатків виконуються своєчасно без порушень в межах 

затверджених кошторисів.  

Станом на 01.01.2019 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 відповідно до чинного 

законодавства, нормативних актів 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 проводилась господарська діяльність (отримували доходи 

від землі, оренди, гуртожитку та ін.), проте заробляти кошти для існування 

ЛНАУ виявилося неможливим. Нині кошти на спеціальний фонд 

університету надходять лише 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 перебуває в ситуації, 

коли бракує коштів для придбання матеріалів, предметів, основних засобів 

для організації навчального процесу, що сприяють розвитку  

матеріально-технічної бази університету.  

Фінансова діяльність університету здійснюється у відповідності до 

законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, наказам та інструкціями Державного казначейства України, 

Національного банку України, Державної податкової інспекції України, 

нормативним 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 з основної 

діяльності наведений у таблиці 5.2.1. Штатний розпис формується з 

розрахунку контингенту студентів в межах затвердженої чисельності 

науково-педагогічного складу та інших працівників загального фонду та 

затвердженого фонду оплати праці по спеціальному фонду.  

Таблиця 5.2.1  

Формування та виконання спеціального фонду (грн.) 

(платні послуги надані згідно з основною діяльністю) 

Залишок на 

01.01.2017 року 

Надходження за 

2018 рік 

Витрати за 

2018 рік 

Кредиторська та 

дебіторська 

заборгованість 

станом на 

01.01.2019р. 

67 725,82 5 389 005,39 5 033 664,29 - 
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Всі договірні зобов’язання виконуються згідно затвердженого 

кошторису. На підставі підписаних договорів оренди приміщень 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

ім. Петра Василенка та Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва проводиться відшкодування витрат за спожиті 

комунальні послуги.  

З 01 січня 2017 року розпочала свою роботу науково-дослідна частина 

університету. Впродовж двох років для проведення прикладних досліджень 

та розробок було витрачено 29 847,76 грн. для придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг пов’язаних з 

проведенням досліджень – 40 640,00 грн.. 

У 2018 році за рахунок коштів благодійного фонду було придбано 

комп’ютер на суму 5 985,00 грн., запрошення для навчання іноземних 

громадян – 4 000,00 грн. Упродовж 2018 року за рахунок коштів загального 

та спеціального фондів було придбано студентські квитки на суму 

31 482,00 грн., за рахунок спеціального фонду – залікові книжки на суму 

6 804,00 грн., автозапчастини та автогуму на суму – 35 197,34 грн. У грудні 

2018 року за рахунок коштів загального фонду було придбано комп’ютерне 

устаткування загальною вартістю 193 067 грн., канцтовари – 65 869,10 грн., 

штемпельна продукція – 7 520,00 грн.. 

Упродовж 2018 року по загальному фонду  сплачено в повному обсязі: 

заробітну плата, стипендію, соціальні виплати дітям-сиротам, дітям, що 

залишилися без батьківського піклування та дітям, що знаходяться під 

опікою, комунальні послуги. Показники фінансово-господарської діяльності 

університету за 2018 рік наведені у таблиці 5.2.2. 

 

Таблиця 5.2.2 

Показники фінансово-господарської діяльності університету за 2018р. 

№ 

з/п 
Показник 

2018 р., 

грн. 

1 
Загальний обсяг фінансування основної діяльності 

по загальному фонду. 
26 753 304,85 
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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; 

 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

для основної діяльності 

 

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. 

 

26 753 304,85 

 

14 897 836,90 

3 328 598,10 

 

15 470,00 

 

12 690,00 

 

288 790,50 

 

675 241,81 

14 790,00 

 

197 745,75 

12 891,09 

124 883,09 

 

6 996 343,61 

 

188 024,00 

3 
Загальний обсяг надходжень по спеціальному 

фонду від надання освітніх послуг. 
5 389 005,39 

4 

Структура витрат коштів по спеціальному фонду, 

всього:  

У тому числі витрати на: 

оплату праці; 

 

5 033 664,29 

 

 

2 133 061,31 
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нарахування на оплату праці; 

 

придбання канцелярського приладдя, 

обладнання та інвентарю; 

 

оплату послуг (крім комунальних); 

 

оплату видатків на відрядження; 

 

оплату водопостачання та водовідведення; 

 

оплату електроенергії; 

 

оплату природного газу; 

 

виплату відшкодування пільгових пенсій; 

 

оплату навчання з питань охорони праці; 

 

інші виплати населенню (за рішеннями суду) 

 

придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (за рішеннями 

суду) 

465 191,56 

 

293 621,68 

762 458,07 

119 824,45 

 

3 422,75 

29 534,33 

17 597,29 

 

23 570,35 

820,00 

 

612 937,52 

 

571 624,98 

5 

Загальний обсяг надходжень по спеціальному 

фонду отриманих від благодійних внесків, 

дарунків. 

 

11 411,80 

6 

Структура витрат коштів по благодійному фонду, 

всього:  

У тому числі витрати на: 

придбання канцелярського приладдя, 

обладнання та інвентарю; 

 

 

12 076,80 

 

12 076,80 

 

У порівнянні з 2017 роком коштів від оплати за навчання студентів 

контрактної форми надійшло на 1 005 182,90 грн. більше, що пояснюється 

збільшенням за рахунок поновлення та вступу на навчання студентів платної 

форми навчання та незначним збільшенням вартості навчання. 

Упродовж 2018 року, на виконання наказів за рішеннями суду (по 

боргам 2013-2014 років), зі спеціального рахунку університету проведено 

безспірне списання коштів у сумі 1 962 018,00 грн.. 
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Нецільового використання бюджетних коштів, фінансових зловживань 

або значних фінансових порушень протягом 2018 року в університеті не 

встановлено. 

 

 

5.3. Матеріально-технічне забезпечення 
 

Луганський національний аграрний університет у м. Харкові здійснює 

свою діяльність на базі двох харківських університетів, відповідно до 

укладених договорів. 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. П. Василенка: 

Договір № 5929-Н від 06.07.2015 року – 304,55 м²  за адресою 

м. Харків, пр. Московський, 45. 

Договір № 5930-Н від 06.07.2015 року – 106,92 м²  за адресою 

м. Харків, пр. Московський, 45. 

Договір № 5931-Н від 06.07.2015 року – 858,96 м² за адресою м. Харків, 

пр. Ювілейний, 65-г. 

Договір № 5932-Н від 06.07.2015 року – 158,8 м² за адресою м. Харків, 

вул. Алчевських, 44. 

Договір № 6468-Н від 12.03.2018 року – 144,05 м² за адресою м. Харків, 

вул. Алчевських, 44. 

Договір № 6469-Н від 12.03.2018 року – 285,93 м² за адресою м. Харків, 

пр. Ювілейний, 65-г. 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва: 

Договір № 6569-Н від 14.09.2018 року – 631,18 м² за адресою учбове 

містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, сел. Докучаєвське, Харківський район, 

Харківська обл. 

 

Майновий фонд Луганського національного аграрного університету, що 

орендується у м. Харків 

 

Приміщення за 

договорами 

Площа,  

м² 

Кількість 

аудиторій 

Кількість 

кабінетів 

Кількість 

лабораторій (шт.) 

од. м² од. м² од. м² 

Корпус ( м. Харків, 

вул. Алчевських, 44) 
302,85 - - 9 258,66 - - 

Корпус   (м. Харків, 411,47 6 261,2 - - - - 



 
75 

 

пр. Московський, 45) 

Корпус (м. Харків, пр. 

Юбілейний, 65-г) 
1144,89 15 488,4 19 364,7 1 23,8 

Корпус 

(Хар. обл., Хар. р-н, 

ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва) 

631,18 5 272,33 3 119,16 - - 

РАЗОМ 2490,39 26 1021,93 31 742,52 1 23,8 

 

Матеріально-технічна база Старобільського коледжу Луганського 

національного аграрного університету. Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 

буд. 8, с. Веселе, Старобільський р-н, Луганська обл., Україна, 92733. 

Учбовий корпус                                                                           - 5333,1 м²; 

учбово-лабораторний корпус                                                     - 4765,2 м²; 

гуртожиток № 1                                                                            - 2485,6 м²; 

гуртожиток № 3                                                                            - 2980,5 м²; 

гуртожиток № 5                                                                            - 5615,6 м²; 

житлові будинки (у кількості 4 шт.) загальною площею              6136 м²; 

їдальня                                                                                              -  792 м²; 

котельня                                                                                            -  251 м²; 

навчальна клініка «Ветеринарної медицини»                            -  297,2 м²; 

спортивно-оздоровчий комплекс (стадіон)                                 - 16200 м²; 

а також зерносклади, майстерні, інженерні споруди та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

Матеріально-технічна база Костянтинівського коледжу Луганського 

національного аграрного університету. Місцезнаходження: вул. Учбова,  

буд. 1, с. Іллінівка, Костянтинівський р-н, Донецька обл., Україна, 85103. 

Учбовий корпус                                                                               - 3164 м²; 

лабораторний корпус                                                                      - 1960 м²; 

гуртожиток № 1                                                                              - 3520 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 5920 м²; 

житлові будинки (у кількості 11 шт.) загальною площею            5175 м²; 

їдальня                                                                                              - 1316 м²; 

спортивний майданчик                                                                  -16200 м²; 

майстерні, склади, автомобільні транспортні засоби. 

Матеріально-технічна база Донецького коледжу Луганського 

національного аграрного університету. Місцезнаходження: вул. Нахімова, 

буд. 2а, м. Красногорівка, Мар’їнський р-н, Донецька обл., Україна, 85630. 

Учбовий корпус                                                                              - 4116 м²; 
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лабораторний корпус                                                                     - 2881 м²; 

господарча частина                                                                         - 3130 м²; 

ветеринарний корпус                                                                       - 546 м²; 

гуртожиток № 1                                                                               - 1444 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 1413 м²; 

гуртожиток № 3                                                                                 - 573 м²; 

гуртожиток № 5                                                                                 - 792 м²; 

житлові будинки (у кіл-ті 3 шт. на 56 кв.) загальною площею 1842 м²; 

їдальня                                                                                            -  1364 м²; 

стадіон                                                                                              - 9856 м²; 

а також майстерні, гаражі, склади, інженерні споруди та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

Матеріально-технічна база Слов'янського коледжу Луганського 

національного аграрного університету. Місцезнаходження: вул. Свободи, 

буд. 23, м. Слов’янськ, Слов’янський р-н, Донецька обл., Україна, 84100. 

Учбовий корпус                                                                             -  748,1 м²; 

учбовий корпус                                                                             - 4054,6 м²; 

навчальна майстерня                                                                    - 1019,5 м²; 

гуртожиток № 1                                                                            - 2108,1 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 3944 м²; 

гуртожиток № 3                                                                              - 309,6 м²; 

прибудова учбового корпусу                                                        - 729,3 м²; 

контора                                                                                            - 251,6 м²; 

житловий будинок двоквартирний                                                 - 20,3 м²;  

житловий будинок фінський                                                          - 16,3 м²; 

житловий будинок                                                                          - 118,3 м²; 

їдальня                                                                                            - 184,4 м²; 

котельня                                                                                               - 12 м²; 

а також зерносховища, майстерні, гаражі, свинарники та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

Матеріально-технічна база Відокремленого підрозділу «Луганський 

державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного 

університету». Місцезнаходження: вул. Слобожанська, буд. 68, 

м. Старобільськ, Старобільський р-н, Луганська обл., Україна, 92700. 

Гуртожиток                                                                                   - 1850,4 м²; 

навчальний корпус, будівля майстерні                                     - 2504,9 м²; 

корпус для експлуатації тракторів                                                - 178,4 м². 
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 925 від 

20.08.2018 року «Про організацію освітнього процесу у Луганському 

національному аграрному університеті» Луганський національний 

університет переміщується в Луганську область та має на своїй меті 

відновлення функціонування державної освітньої інституції – аграрного 

навчального закладу, як осередку проведення виховної, патріотичної, 

освітньої, наукової діяльності. 

Переміщення ЛНАУ є стратегічним та пріоритетним завданням для 

всіх структурних підрозділів університету та є таким, що відповідає 

державній політиці у сфері освіти щодо функціонування тимчасово 

переміщених вищих навчальних закладів на території Луганської та 

Донецької областей. 

 

Відновлення функціонування Університету після переміщення до 

Луганської області (м. Старобільськ Луганська область, вул. Слобожанська 

68) буде мати свої особливості, а саме: 

 створення Університету як мережевої структури на базі 

відокремлених структурних підрозділів Університету в Луганській та 

Донецькій областях; 

 створення дублюючих структур (окремих їхніх елементів) 

управління Університетом для забезпечення навчального та управлінського 

процесів у м. Харків, м. Старобільськ та інших можливих географічних 

точках дислокації Університету; 

 створення організаційної структури управління Університетом у 

обсягах достатніх для забезпечення динамічного розвитку установи після 

переміщення до м. Старобільськ; 

 створення нових сервісних підрозділів у організаційній структурі 

управління для забезпечення додаткових джерел фінансування діяльності 

Університету після переміщення: центрів із надання додаткових освітніх 

послуг у сферах доуніверситетської та післядипломної Е-освіти; центрів із 

проведення фандрайзінгової діяльності, реалізації міжнародних проектів, 

грантової діяльності, тощо; 

 за допомогою інвесторів та меценатів, державних інституцій, 

вирішення низки питань щодо приведення у відповідність до стандартів 
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навчального та житлового фонду для розміщення студентів, співробітників та 

викладачів університету; 

 відновлення навчальної та лабораторної бази функціонування 

університету, як освітньої та наукової інституції. 

Усі студенти, які вступили до вищого навчального закладу в період  

2015-2018 років, за їхнім бажанням, закінчують своє навчання у м. Харків  

(у тому числі й іноземні громадяни, які навчаються) на базі відокремленого 

структурного підрозділу, який буде створено після зміни юридичної адреси 

університету та його фактичного переміщення до м. Старобільськ Луганської 

області, де буде знаходитися Центр адміністративно-господарського 

управління університетом. 

Професорсько-викладацький склад університету буде проводити 

роботу із забезпечення освітньої та наукової діяльності університету як у м. 

Харків, так і в містах Донецької та Луганської областей, куди буде 

переміщено факультети та його навчально-наукові інститути. 

 

Тільки разом із Вами ми зможемо побудувати інноваційний 

університет нового типу. 

 


