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ВИТЯГ
з протоколу №9 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету
від 2 квітня 2019 року

м. Харків

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 47 осіб.
Кількість присутніх 34 особи.
1. СЛУХАЛИ: А. М. Полякова, в.о. директора навчально-наукового
інституту механізації сільського господарства, голова профкому
університету, канд. техн. наук, доц. з інформацією про стан підготовки
фахівців за спеціальністю «Агроінженерія».
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити організацію підготовки освітніх програм підготовки фахівців
освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю
«Агроінженерія».
Термін виконання – до 01.05.2019 р.
Відповідальний – в.о. директора ННІ механізації сільського господарства
Поляков А. М., к. т. н., доц.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: В. Ф. Могутову, т. в. о. декана факультету біологічних і
харчових технологій, канд. с-г. наук, з інформацією про стан підготовки
фахівців за спеціальностями: «Харчові технології», «Екологія».
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити організацію підготовки:
- освітніх програм підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та
«магістр» за спеціальністю «Екологія»;
- освітніх програм підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальністю «Екологія».
Термін виконання – до 01.05.2019 р.
Відповідальний – в.о. декана факультету біологічних і харчових
технологій Германенко О. М., к.е.н., доц.
2. Пройти ліцензування щодо провадження освітньої діяльності з підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові
технології».
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: О. В. Борисову, завідувача кафедри історико-філософських
дисциплін, д. іст. н., проф. з інформацією про результати науковопедагогічної діяльності кафедри історико-філософських дисциплін.
УХВАЛИЛИ: затвердити Звіт про роботу кафедри історико-філософських
дисциплін у 2018 році і вважати роботу завідувача кафедри Борисової О. В.
на належному рівні.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: С. М. Сотову, т.в.о. завідувача кафедри загальноосвітніх
дисциплін з інформацією про результати науково-педагогічної діяльності
кафедри загальноосвітніх дисциплін.
УХВАЛИЛИ: затвердити Звіт про роботу кафедри загальноосвітніх
дисциплін у 2018 році і вважати роботу завідувача кафедри Тупченко В. В. на
належному рівні.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Л. В. Колобова, помічника ректора, з інформацією щодо
звернення трудового колективу ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» про:
1. Вихід ВСП «Слов’янського коледжу ЛНАУ» зі структури Луганського
національного аграрного університету;
2. Визнання майна ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ», що залишиться за
коледжем після перетворення у нову юридичну особу, і створення
відповідної інвентаризаційної комісії;
3. Погодження з Міністерством освіти і науки
- вихід ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» та ліквідацію як
відокремленого структурного підрозділу ЛНАУ;
- передачу майна, закріплене за ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ», на
баланс новоствореної юридичної особи.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію Колобова Л. В., помічника
ректора, про законність підстав звернення трудового колективу ВСП
«Слов’янський коледж ЛНАУ» щодо виходу зі структури Луганського
національного аграрного університету.
Рішення прийнято одноголосно.
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4. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, з інформацією про видання Збірника матеріалів звітної
науково-практичної конференції ЛНАУ, 28 лютого – 1 березня 2019 р.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання збірник матеріалів звітної науковопрактичної конференції Луганського національного аграрного університету
28 лютого – 1 березня 2019 р.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: Кирпичову І. В., проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, к.біол.н., доц., з інформацією про нові Положення
Луганського національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити:
- Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Луганському національному
аграрному університеті;
- Положення про порядок переведення та поновлення студентів на
навчання до Луганського національного аграрного університету у 2019
році;
- Положення про проведення вступних випробувань з використанням
автоматизованих систем у Луганському національному аграрному
університеті.
2. Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін
виконання – до 11.04.2019 р. Відповідальний – начальник загального
відділу Дрогін Є. О.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: Кирпичову І. В., проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, к.біол.н., доц., з автобіографічною довідкою про Голову
Ради молодих вчених Луганського національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Голову Ради молодих вчених Луганського національного
аграрного університету на 2019 рік – Рудніка Д.Г., асистента кафедри
історико-філософських дисциплін.
2. Голові Ради молодих вчених розробити План роботи Ради на 2019 рік та
організувати наукову роботу молодих вчених Університету.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В..
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: Д. Г. Рудніка, Голову Ради молодих вчених, асистента кафедри
історико-філософських дисциплін, з інформацією про «Положення про Раду
молодих вчених Луганського національного аграрного університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положення про Раду молодих вчених Луганського
національного аграрного університеті.
2. Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін
виконання – до 11.04.2019 р. Відповідальний – начальник загального
відділу Дрогін Є. О.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: В. Ф. Могутову, т.в.о. декана факультету біологічних і
харчових технологій, канд. с.-г. наук, з інформацією про Ліцензійну справу
щодо провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня зі спеціальності 181 «Харчові технології».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Концепцію освітньої діяльності з надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань
18 «Виробництво та технології».
2. Затвердити ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності з
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності
181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології».
3. Друкований варіант ліцензійної справи подати на розгляд до ліцензійного
відділу Міністерства освіти і науки України.
Відповідальний – в.о. декана факультету біологічних і харчових
технологій Германенко О.М. Термін виконання – до 01.05.2019 р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
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9. СЛУХАЛИ: О. В. Кочеткова, завідувача кафедри менеджменту,
статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, проф., з інформацією
про теми наукових досліджень кафедр економічного факультету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми наукових досліджень кафедр економічного факультету
- «Запровадження сучасних інструментів маркетингу в діяльності
агропродовольчого комплексу України в умовах інтеграції до
Європейського економічного простору», термін виконання 2019–2021 рр.
Науковий керівник – д-р. екон. наук доц., доцент кафедри економіки
підприємства, маркетингу та економічної теорії Кучин С. П.;
- «Управління ресурсним потенціалом підприємств спрямоване на
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки»,
термін виконання 2019–2021 рр. Науковий керівник – канд. екон. наук,
проф., завідувач кафедри менеджменту, статистики та економічного
аналізу Кочетков О. В.
- «Організаційно-методологічні засади активізації фінансово-економічного
потенціалу національного простору в умовах глобалізації». Науковий
керівник – д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів,
оподаткування та інформаційних технологій Кукса І.М.
2. Науковим керівникам Кочеткову О. В. і Куксі І. М. зареєструвати теми
наукових досліджень в Українському інституті науково-технічної
експертизи та інформації (УкрІНТЕІ).
3. Науковим керівникам забезпечити організацію наукової роботи та
підготовку звітної документації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
10. СЛУХАЛИ: Д. С. Сопова, в.о. директора ННІ будівництва, з
інформацією про освітні програми підготовки фахівців освітнього рівня
«бакалавр» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».
УХВАЛИЛИ: затвердити освітньо-професійні програми «Геодезія та
землеустрій» для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія
та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» з терміном
навчання 3 роки і 10 місяців та з терміном навчання 1 рік і 10 місяців.
Рішення прийнято одноголосно.
Головуючий
Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи,
канд. біол. наук, доц.

І. КИРПИЧОВА

Вчений секретар,
канд. техн. наук, доц.

Т. ФЕСЕНКО

