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ВИТЯГ
з протоколу №11 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету
від 30 травня 2019 року
м. Харків
Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 46 осіб.
Кількість присутніх 34 осіб.
1. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про стан реалізації
принципів академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про реалізацію принципів
доброчесності в Луганськом національному аграрному університеті.
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Р. А. Дубіна, в. о. завідувача кафедри інфектології, якості та
безпеки продукції АПК, канд. вет. наук, з інформацією про підготовку
освітньо-професійних програм, навчальних планів і графіків на 2019–2020
навчальний рік зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. освітньо-професійні програми,
навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» набору з
2019 року зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина галузі знань
21 Ветеринарна медицина з терміном навчання 3 роки і 10 місяців та з
терміном навчання 1 рік і 10 місяців.
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. освітньо-професійну програму,
навчальний план для здобувачів освітнього рівня «магістр» набору з 2019
року зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина галузі знань
21 Ветеринарна медицина.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, в. о. завідувача кафедри будівництва та
архітектури, з інформацією про підготовку освітньо-професійних програм,
навчальних планів для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» набору з 2019
року зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.
УХВАЛИЛИ: затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. освітньо-професійні
програми, навчальні плани для здобувачів освітнього рівня «бакалавр»
набору з 2019 року зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
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галузі 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.
3. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про результати
участі Університету у І і ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади та у І і ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт.
УХВАЛИЛИ:
1. В індивідуальні плани доцентів, професорів, завідувачів кафедр на
2019/2020 н. р. обов’язково включати «Керівництво студентськими
науковими роботами на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук».
Відповідальні – декани факультетів, директора навчально-наукових
інститутів, завідувачі кафедр. Термін виконання – до 01.09.2019 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І.В.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Т. Ю. Пиріжок, керівника виробничою практикою, з
інформацією про нову редакцію «Положення про проведення практики
здобувачів вищої освіти Луганського національного аграрного університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 30.05.2019 р. «Положення про проведення
практики здобувачів вищої освіти Луганського національного аграрного
університету (нова редакція)».
2. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти
Луганського національного аграрного університету (нова редакція)
розмістити на офіційному сайті університету. Відповідальний – директор
центру сучасних освітніх та інформаційних технологій Різніченко І. В.
Термін виконання – до 10.06.2019 р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про результати
роботи науково-методичної комісії університету за 2018-2019 н.р.

3

УХВАЛИЛИ:
1. Розробити плани роботи науково-методичної комісії Луганського
національного аграрного університету на вересень–грудень 2019 р. і на
2020 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
6. Поточні питання
6.1. СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про результати
моніторингу щодо визначення використання Луганський національним
аграрним університетом матеріально-технічної бази, переданої в оперативне
управління ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» та організації начального
процесу у 2019–2020 н. р.
СЛУХАЛИ: Р. Ю. Подольського, в. о. ректора, канд. екон. наук, який
зазначив, що підчас роботи комісії університету (з 21.01.2019 р. по
25.01.2019 р.) виявлено низку порушень щодо використання та збереження
державного майна, яке передано Луганським національним аграрним
університетом в оперативне управління Відокремленому підрозділу
«Слов’янський коледж ЛНАУ».
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію про результати моніторингу щодо
визначення
використання
Луганський
національним
аграрним
університетом матеріально-технічної бази, переданої в оперативне
управління ВСП «Слов’янський коледж Луганського національного
аграрного університету», та організації начального процесу у 2019–
2020 н. р.
2. Доручити в. о. ректору університету Подольському Р. Ю. провести роботу
з приведення майнових документів відокремлених підрозділів
Університету у відповідність чинному законодавству України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора
Подольського Р. Ю.
Рішення прийнято одноголосно.
6.2. СЛУХАЛИ: Г. В. Македонську, завідувача технічного відділення
ВСП «Слов’янський коледж Луганського національного аграрного
університету», з інформацією про «Правила прийому на навчання до
ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ»
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УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 30.05.2019 р. Додаток до правил прийому на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста у Відокремленому структурному підрозділі «Слов’янський
коледж Луганського національного аграрного університету» в 2019 році.
2. Додаток до правил прийому розмістити на офіційному сайті ЛНАУ.
Відповідальний – директор відокремленого структурного підрозділу
«Слов’янський коледж ЛНАУ» Плахова Т. М. Термін виконання – до
10.06.2019 р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
6.3. СЛУХАЛИ: Г. В. Македонську, завідувача технічного відділення ВСП
«Слов’янський коледж ЛНАУ», з інформацією про освітньо-професійні
програми, навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання освітніх послуг з
підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого структурного
підрозділу «Слов’янський коледж Луганського національного аграрного
університету».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми,
навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання освітніх послуг з
підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого структурного
підрозділу «Слов’янський коледж Луганського національного аграрного
університету» за спеціальностями: 071 – Облік і оподаткування; 072 –
Фінанси, банківська справа та страхування; 242 – Туризм; 208 –
Агроінженерія.
2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітню програму профільної
середньої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський
коледж Луганського національного аграрного університету» для
підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої
освіти за спеціальностями: 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси,
банківська справа та страхування; 242 – Туризм; 208 – Агроінженерія.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
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СЛУХАЛИ: Н. В. Жмуренко, директора відокремленого структурного
підрозділу «Старобільський коледж ЛНАУ», з інформацією про освітньопрофесійні програми, навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання
освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого
структурного підрозділу «Старобільський коледж ЛНАУ».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми,
навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання освітніх послуг з
підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого структурного
підрозділу «Старобільський коледж Луганського національного
аграрного університету» за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 –
Агрономія, 211 – Ветеринарна медицина, 073 – Менеджмент, 204 –
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: І. В. Кирпичову, проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи, канд. біол. наук, доц., з інформацією про освітньопрофесійні програми, навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання
освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого
структурного
підрозділу
Відокремленого
структурного
підрозділу
«Донецький коледж ЛНАУ».
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2019 р. Освітньо-професійні програми,
навчальні плани на 2019–2020 н. р. щодо надання освітніх послуг з
підготовки молодших спеціалістів на базі Відокремленого структурного
підрозділу «Донецький коледж Луганського національного аграрного
університету» за спеціальностями: 211 – Ветеринарна медицина, 073 –
Менеджмент, 201 – Агрономія, 204 – Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
6.4. СЛУХАЛИ: К. С. Березенко, в. о. декана факультету біологічних і
харчових технологій, з інформацією про необхідність змінити Голову
екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти освітнього рівня
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«бакалавр» зі спеціальності 204 – Технології виробництва і переробки
продукції тваринництва.
УХВАЛИЛИ:
1. Відмінити рішення Вченої ради Луганського національного аграрного
університету від 14.12.2018 р. протокол № 5, введеного в дію Наказом
ректора від 27.12.2019 р. № 01-04/392, про затвердження Голови
екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти освітнього
рівня «бакалавр» зі спеціальності 204 – Технології виробництва і
переробки продукції тваринництва Марченка Валерія Анатолійовича,
кандидата економічних наук, завідувача лабораторії економіки та
організації виробництва продуктів тваринництва Інституту тваринництва
НААН України.
2. Затвердити
Ткачову
Ірину
Володимирівну
–
доктора
сільськогосподарських наук (спеціальність 06.02.01 – розведення та
селекція тварин), старшого наукового співробітника, провідного
наукового співробітника Інституту тваринництва НААН України,
Головою екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти
освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 204 – Технології
виробництва і переробки продукції тваринництва.
3. Зміни у складі екзаменаційної комісії врахувати при підготовці до
атестаційних засідань. Відповідальний: заступник екзаменаційної комісії.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.
Рішення прийнято одноголосно.
6.5. СЛУХАЛИ: Т. Г. Фесенко, в. о. завідувача кафедри будівництва та
архітектури, д-ра техн. наук, доц., з інформацією про видання монографії
«Офіс управління будівельними проектами: моделі та методи організації»,
автор: Фесенко Т. Г.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання монографію «Офіс управління
будівельними проектами: моделі та методи організації», автор –
д-р. техн. наук, доц. Фесенко Т. Г.
Рішення прийнято одноголосно.
Головуючий
Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи,
канд. біол. наук, доц.

І. КИРПИЧОВА

Вчений секретар,
д-р техн. наук, доц.

Т. ФЕСЕНКО

