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ВИТЯГ
з протоколу №2 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету
від 30 жовтня 2018 року
м. Харків
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 51 осіб.
Кількість присутніх 41 особи.
1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Вченої ради, проректора з
навчально-наукової роботи канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про
зміни у складі Вченої ради Університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію про зміни у складі Вченої ради
Луганського національного аграрного університету.
2. Усі зміни у складі Вченої ради Університету відобразити у
документообігу Вченої ради і на офіційному сайті Університету.
Відповідальний – вчений секретар Ученої ради Фесенко Т.Г.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради,
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про Порядок присвоєння вчених звань
науковим і науково-педагогічним працівникам Луганського національного
аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам Луганського національного аграрного
університету.
2. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам Луганського національного аграрного університету
розмістити на офіційному сайті Університету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради,
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про присвоєння вченого звання
професора кафедри фінансів, оподаткування та інформаційних технологій
Куксі І.М.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі результатів голосування Вчена рада Луганського
національного аграрного університету прийняла рішення про
присвоєння Куксі Ігорю Миколайовичу вченого звання професора
кафедри фінансів, оподаткування та інформаційних технологій.
2. Надіслати атестаційну справу Кукси І.М. до Департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки
України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради,
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про Порядок визнання здобутих в
іноземних навчальних закладах наукових ступенів Вченою радою
Луганського національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Порядок визнання здобутих в іноземних навчальних
закладах наукових ступенів Луганського національного аграрного
університету.
2. Порядок визнання здобутих в іноземних навчальних закладах наукових
ступенів Луганського національного аграрного університету
розмістити на офіційному сайті Університету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради,
канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про визнання диплома доктора
філософських наук Карпіцького М.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати диплом доктора філософських наук Карпіцького М.М.
(диплом ДК 027241), виданий Міністерством освіти Російської
Федерації на підставі Рішення вищої атестаційної комісії від 23 вересня
2015 р. № 38д/49, як такий, що відповідає
спеціальності
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033 «Філософія» і спеціалізації «Філософська антропологія і філософія
культури».
2. В
індивідуальному
плані
науково-педагогічного
працівника
Карпіцького М.М. на 2018–2019 навч. рік передбачити наукову та
професійну активність, яка засвідчить виконання не менше чотирьох
видів та результатів Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності (затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187, перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, канд.
техн. наук, доц., Овчаренка О.А. про зміни у організаційній структурі
Луганського національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Відмінити рішення Вченої ради від 28 серпня 2018 р. №1 п.п. 2–5 в
частині змін в організаційній структурі Луганського національного
аграрного університету.
2. Ліквідувати факультети:
- факультет ветеринарної медицини;
- факультет харчових технологій;
- біолого-технологічний факультет;
- факультет механізації сільського господарства;
- агрономічний факультет;
- будівельний факультет.
3. Створити:
- Навчально-науковий інститут агрономії;
- Навчально-науковий інститут будівництва;
- Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини;
- Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства;
- Факультет біологічних і харчових технологій.
4. Затвердити нову організаційну структуру Луганського національного
аграрного університету.
4.1. Навчально-науковий інститут агрономії:
- кафедра селекції, рослинництва та захисту рослин;
- кафедра наук про землю та лісівництва.
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4.2. Факультет біологічних і харчових технологій:
- кафедра технології виробництва і переробки продукції
тваринництва;
- кафедра технології харчових виробництв;
- кафедра екології та безпеки життєдіяльності;
4.3. Навчально-науковий інститут будівництва:
- кафедра землевпорядкування і кадастру;
- кафедра будівництва та архітектури.
4.4. Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини:
- кафедра ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин,
акушерства, фізіології та мікробіології;
- кафедра
інфектології,
якості
та
безпеки
продукції
агропромислового комплексу.
4.5. Економічний факультет:
- кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної
теорії;
- кафедра менеджменту, статистики та економічного аналізу;
- кафедра фінансів, оподаткування та інформаційних технологій;
- кафедра обліку і аудиту.
4.6. Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства:
- кафедра ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та
охорони праці;
- кафедра механізації виробничих процесів у агропромисловому
комплексі.
4.7. Кафедра історико-філософських дисциплін.
4.8. Кафедра загальноосвітніх дисциплін.
5. Відділу кадрів попередити працівників структурних підрозділів, що
реорганізуються, про вивільнення відповідно до ст. 49-2 КЗпПУ.
Термін виконання: до 01.12.2018 р. Відповідальний: начальник відділу
кадрів.
6. Відділу бухгалтерського обліку і звітності внести зміни до штатного
розпису Університету з урахуванням оптимізації організаційної
структури. Термін виконання: до 01.01.2019 р. Відповідальний:
головний бухгалтер Ізотова Н.О.
7. Усі зміни по структурі Університету внести до відповідних
нормативно-правових документів. Термін виконання: до 01.01.2019 р.
Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи
Малюгов В.А., проректор з навчально-наукової роботи Овчаренко О.А.
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8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора
Подольського Р.Ю.
Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 35; «проти» – 3; «утримались»
– 3).
7. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної
комісії, канд. екон. наук., доц. Орлову-Курилову О.В. про результати
вступної кампанії 2017-2018 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома звіт про роботу приймальної комісії Луганського
національного аграрного університету у 2018 році.
2. Розглянути механізми забезпечення роботи Приймальної комісії згідно
проекту розташування приймальної комісії Луганського національного
аграрного університету «Вступ-2019». Відповідальні: ОрловаКурилова О.В., відповідальний секретар приймальної комісії;
Поповиченко Г.С. Термін виконання – до 20.12.2018 р.
3. Розробити плани профорієнтаційної роботи за факультетами.
Відповідальні: декани факультетів. Термін виконання: до 20.11.2018 р.
4. Активізувати профорієнтаційну роботу з абітурієнтами Луганської та
Донецької областей при підготовці до Вступу 2019 року. Відповідальні:
декани факультетів.
5. Розглянути економічну складову вартості навчання студентів за
контрактами. Відповідальний: головний бухгалтер Ізотова Н.О. Термін
виконання: до 20.11.2018 р.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи, канд.
техн. наук, доц., Овчаренка О.А. та декана будівельного факультету, канд.
техн. наук, доц. Радова С.Г. про стан підготовки фахівців за
спеціальностями: «Геодезія та землеустрій» і «Будівництво та цивільна
інженерія».
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити організацію проходження акредитації освітніх програм
підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями
«Геодезія та землеустрій» та «Будівництво та цивільна інженерія».
Відповідальний – декан будівельного факультету Радов С.Г. Термін
виконання – до 01.05.2019 р.
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.
Рішення прийнято одноголосно.
9. СЛУХАЛИ: завідувача аспірантури Сіверську Н.М. про теми
кандидатських дисертаційних робіт, індивідуальні плани, наукових
керівників для здобувачів наукового ступеня доктора філософії першого
року навчання.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тему дисертаційної роботи Кривошеєвої В.В. у редакції:
«Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності управляння
діяльністю підприємства», спеціальність 073 «Менеджмент». Науковим
керівником Кривошеєвої В.В. призначити кандидата економічних наук,
доцента кафедри обліку і аудиту Васюренко Ларису Валентинівну.
Затвердити індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора
філософії Кривошеєвої В.В.
2. Затвердити тему дисертаційної роботи Курлова В.І. у редакції:
«Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів шнекового
робочого органу тукової машини», спеціальність 133 «Галузеве
машинобудування». Науковим керівником Курлова В.І. призначити
кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри ремонту машин,
експлуатації МТП та охорони праці Фесенка Григорія Васильовича.
Затвердити індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора
філософії Курлова В.І.
3. Затвердити тему дисертаційної роботи Фоменка О.В. у редакції:
«Підвищення ефективності використання роторних подрібнювачів для
переробки відходів на харчових підприємствах», спеціальність
133 «Галузеве машинобудування». Науковим керівником Фоменка О.В.
призначити кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри
механізації виробничих процесів в АПК Дзюбу Анатолія Івановича.
Затвердити індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора
філософії Фоменка О.В.
4. Затвердити тему дисертаційної роботи Юрченка Д.А. у редакції «Отити
в домашніх тварин (етіологія, засоби лікування та профілактики)»,
спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». Науковим керівником
Юрченка Д.А. призначити кандидата ветеринарних наук, завідувача
кафедри ветеринарної хірургії, терапії та акушерства Дубіна Руслана
Анатолійовича. Затвердити індивідуальний план здобувача наукового
ступеня доктора філософії Юрченка Д.А.
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5. Затвердити тему дисертаційної роботи Гур’єва М.В. у редакції:
«Каліцивіроз котів (клініко-епізоотологічні аспекти, противірусна
активність препаратів)», спеціальність 211 «Ветеринарна медицина».
Науковим керівником Гур’єва М.В. призначити кандидата
ветеринарних наук, завідувача кафедри ветеринарної хірургії, терапії та
акушерства Дубіна Руслана Анатолійовича.Затвердити індивідуальний
план здобувача наукового ступеня доктора філософії Гур’єва М.В.
Рішення прийнято одноголосно.
10. СЛУХАЛИ: завідувача аспірантури Сіверську Н.М. про зміну
наукового керівника і нову редакцію теми дисертаційної роботи
Кіральгазі І.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тему дисертаційної роботи Кіральгазі І.І. у редакції:
«Дослідження
і
обґрунтування
конструкційно-технологічних
параметрів механізму начіпки робочих органів посівних машин»,
спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».
2. Науковим керівником Кіральгазі І.І. призначити кандидата технічних
наук, доцента, доцента кафедри ремонту машин, експлуатації МТП та
охорони праці Полякова Анатолія Миколайовича.
Рішення прийнято одноголосно.
11. СЛУХАЛИ: вченого секретаря, канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про
нову редакцію теми дисертаційної роботи Васецької А.І.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи Васецької А.І. у
редакції: «Способи пригнічення статевої функції у самок свійських тварин
медикаментозними засобами», спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»,
науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач
кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені
Г.В. Звєрєвої Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Стефаник Василь
Юрійович.
Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 38; «проти» – 1; «утримались»
– 2).
12. СЛУХАЛИ: в.о. декана факультету ветеринарної медицини, канд. вет.
наук Родіонову К.О. про видання навчально-методичного посібника
«Хвороби хутрових тварин».
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання навчально-методичний посібник
«Хвороби хутрових тварин», автори: Наливайко Л.І., Палій А.П.,
Родіонова К.О., Івлева О.В.
Рішення прийнято одноголосно.
13. СЛУХАЛИ: в.о. завідувача кафедри агрохімії, ґрунтознавства та
землеробства, канд. біол. наук Корчашкіну К.О. про зміни у навчальному
плані підготовки бакалаврів зі спеціальності «Агрономія».
УХВАЛИЛИ:
1. У навчальному плані для студентів денної та заочної форм навчання
(за скороченою формою) агрономічного факультету, ОР «бакалавр»,
за спеціальністю 201 «Агрономія» дипломування (підготовка
бакалаврської роботи – 4,5 кредитів ECTS та захист бакалаврської
роботи – 1,5 кредитів ECTS) замінити на дисципліну бджільництво – 6
кредитів ECTS.
2. Затвердити навчальний план для студентів денної та заочної форм
навчання (за скороченою формою) агрономічного факультету, ОР
«бакалавр», за спеціальністю 201 «Агрономія» у новій редакції.
3. Навчальному відділу внести відповідні зміни у навчальне навчальне
навантаження по агрономічному факультету. Відповідальні –
Капустін О.О., начальник навчального відділу; Чугаєв С.В., декан
агрономічного факультету. Термін виконання – до 01 листопада
2018 р.
4. Навчальний план для студентів денної та заочної форм навчання (за
скороченою формою) агрономічного факультету, ОР «бакалавр», за
спеціальністю 201 «Агрономія» у новій редакції розмістити на
офіційному сайті університету. Відповідальний – Дрогін Є.О.,
зав.канцелярії. Термін виконання – до 12 листопада 2018 р.
Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 40; «проти» – немає;
«утримались» – 1).

Головуючий,
Заступник Голови Вченої ради
канд. техн. наук, доц.

О. А. Овчаренко

Вчений секретар Вченої ради
канд. техн. наук, доц.

Т. Г. Фесенко

