
ПРОТОКОЛЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Луганського національного аграрного університету

м. Слов'янськ
від 21 травня 2021 року Хо 01-10/53РЯ

Голова - Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ
Секретар - Олександр ЧЕРВ'ЯК

Присутні:
30 членів Ради з якості вищої освіти (реєстраційний список додається)
Засідання Радиз якості вищої освіти проводилось у змішаному форматі (очнота
за допомогою корпоративної платформи Місговбоїї Театз5)

Загальна кількість - 31 особа
Присутні - 30 осіб
Відсутні - 1 особа (з поважних причин)
Кворум - 16 осіб

Порядок денний:
1. Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до

інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів
Луганського національного аграрного універєитету. Доповідач: РізниченкоІ.В.

2. Про відповідність ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам
викладачів Університету. Доповідач: ПрокопенкоО.В.

3. Опитування здобувачів вищої освіти у внутрішній системі якості вищої
освіти Університету: аналіз та результати. Доповідач: Рібейро Рамос О.О.

4. Про рекомендацію до затвердження нових редакцій проєктів освітніх
програм ступеня освіти «бакалавр», «магістр». Доповідач: КирпичоваІ.В.

5. Про підсумки організації та результати успішності перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців. Доповідач: Черв'як О.В.

6. Різне.

СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, яка запропонувала на час засідання

Ради з якості вищої освіти обрати Черв'яка О.В., в.о. директора відокремленого
структурного нідрозділу «Луганський державний єблаєний навчальний центр
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АНК Луганського
національного аграрного університету»у зв'язку з перебуванням на лікарняному
секретаря Ради з якості вищої освіти Овчаренка В.М.

УХВАЛИЛИ:
Результати голосування:
Голосували - 20



«за» - 20
«проти»-- немає
«утримались»- немає
Рішення прийнято одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Різниченка І.В., директора Центру сучасних освітніх та інформаційних

технологій, який під час виступу зазначив, що наразі в Університетідіє багато
різноманітних електронних єервісів та служб. Серед них було виділеню такі:
комунікаційні (Оціїоок, Теат5, календар, адресна книга); інформаційні (Мооаіє,
Озрасе, особистий кабінет, наукометричні бази); додаткові (Мебароїіз).
Проведено детальнийаналіз використання інформаційних ресурсів, наголошено
на позитивних та негативних тенденціях. Наприкінці виступу РізниченкоЇ.В.
підкреслив, що в Університеті діє багато ІТ-сервісів для забезпечення та
покращення умов освітнього/процесу, вони постійно розвиваються,
впроваджуються нові. Доступ до них є вільним та безкоштовним. При
правильному плануванні ця позитивна тенденція зберігатиметься у
майбутньому.

Матеріали доповіді додаються.

ВИСТУПИЛИ:
Подольський Р.Ю., в.о. ректора, який звернув увагу на статистику

використання Моодфіє та Теат5, Підкреслено, що Моодіє - це платформа
дистанційного навчання, яка повністю забезпечує асинхронну частину
освітнього процесу в дистанційній формі. Звернуто увагу на впровадження
внутрішньої системи електронного документообігу, яка забезпечує швидку
обробку (візування, підписання, виконання) внутрішніх документів (службових
записок, наказів, розпоряджень тощо) та полегшує документообіг в Університеті

- систему Мевароїїз.
Пархоменко Л.І. яка наголосила, що здобувачі вищої освіти активно

використовують в освітньому процесі, як дистанційну платформу навчання
Моодіе, так і Театз. Це надає можливість здобувачам урізноманітнювати обмін
інформацією між одногрупниками та викладачами.

Мартинець Л.А., яка закцентувала увагу на тому, що варто прискорити
роботу над оновленимсайтом, розмістити інформацію,яка стосується профілів
викладачів, а також роботи кафедр, факультетів/ННІ.

УХВАЛИЛИ:
1.1 Забезпечити наповнення актуальною інформацією відповідні розділи

сайту факультетів/ННІ, структурних підрозділів.
Відповідальні: відпювідальна оєбба факультету/ННІ з наповнення єайту;

декани факультетів/директор ННІ; керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: до 28 червня 2021 року.
12 Надати профіль викладача (СУ) Центру освітніх та інформаційних

технологій. |



Відповідальні: завідувачі кафедр; відповідальна особа факультету/ННІз
наповнення сайту

Термін виконання:до 31 травня 2021 року.
1.3 Активізувати роботу щодо наповнення ДУ5расе.
Відповідальні: завідувачі кафедр, бібліотекар, в.о. завідувача кафедри

загальноосвітньої підготовки
Термін: до 31.08.2021 року.
1.4 Посилити контроль навчального відділу за відвідуванням навчальних

занять.
Відповідальні: завідувачі кафедр, завідувач навчальнимвідділом
Термін: постійно
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:
Прокопенка О.В., доцента кафедри загальноосвітньої підготовки, який

звернув увагу, в першу чергу, на те, що діючі Ліцензійні умови провадження
оєвітньої діяльності закладів бсвіти затверджено постановою КМУ від
30.12.2015 Ме 1187. Кабмін виклав ці умови у новій редакції постановою «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
Хо 1187» від 24.03.2021 Хе 365. Постанова починаєдіяти з 20 червня 2021 року.
Було зроблено порівняльний аналіз п. 30 (чинна редакція) та п 38 (нова редакція)
професійної активності науково-педагогічних працівників. Проаналізовано
виконання ліцензійних вимог викладачів кафедр факультетів/ННІ. Відмічено
причини недовиконання ліцензійних вимог окремими викладачами кафедр та
шляхи усунення цихнедоліків у найкоротший термін.

Крім цього, донпювідач проаналізував відповідність академічній та
професійній кваліфікації викладачів певній спеціальності та освітнім
компонентам на освітній програмі. Звернуто увагу, що у новій редакції
ліцензійних вимог відповідність викладача має бути саме освітньому
компоненту на освітній програмі.

Матеріали доповіді додаються.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко О.В., в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії

та землеустрою, який зазначив, що в оновлених ліцензійних вимогах
акцентується увага на професійній активності викладача за оєтанні п'ять років.
Тому виникає питання щодо виконання п. 20 Досвід практичної роботи за
спеціальністю не меншеп'яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної,
наукової діяльності) також за останні5 років?



Мартинець Л.А., перший проректор, яка підкреслила, що за роз'ясненнями
щодо виконання ліцензійних умов будемо звертатися до Міністерства освіти і

науки України. Зазначено, що є необхідність подати відомості про якісний склад
кафедри та відомості шодо відповідності науково-педагогічних працівників
дисциплінам, що викладаються.

УХВАЛИЛИ:
21 Розробити перспективний план професійного розвитку НП

викладачам кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедрита викладачі.
Термін виконання: до 30 червня 2021 року.
2.2 Заповнити та надати робочій групі Університету з моніторингу та

аналізу відповідноєті науково-педагогічних працівників ЛугНАУ кадровим
вимогам картку проведення самоаналізу відповідності науково-педагогічного
працівника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Відповідальні: завідувачі кафедрита викладачі.
Термін виконання: до 31 травня 2021 року.
23 Надати відомості про якісний склад кафедри та відомості щодо

відповідності науково-педагогічних працівників дисциплінам, що викладаються
(розпорядження  01-06/7РПУ від 22.04.2021 р.) згідно ліцензійних та
акредитаційних умов провадження освітньої діяльності.

Відповідальні: завідувачі кафедри, робоча група Університету з
моніторингу та аналізу відповідності науково-педагогічних працівників ЛугНАУ
кадровим вимогам.

Термін виконання: до 31 травня 2021 року.
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 29
«проти»-- немає
«утримались»-- І
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Рібейро Рамос О.О., в.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та

інформаційних технологій опитування здобувачів вищої освіти у внутрішній
системі якості вищої бєвіти Універєитету. Зазначено, що в Університеті
розроблено, затверджено та введено в дію Положення про опитування щодо
якості освітньої діяльності, яке визначає порядок проведення опитування,рівні
опитувань, методики оцінювання та застосування результатів щодо якості
освітньої діяльності.

Було зазначено, що опитування проводяться за такими напрямами:
анкетування (опитування) на рівні університету («Анкети та опитування»),
опитування на рівні ОПП («Якість освіти»), опитування нарівні ОК (платформа
Моодіе), дотримання академічної доброчесності («Студенту»).



Проведено детальний аналіз різних видів опитувань. Підкреслено, що
практика проведення моніторингу студентської думки щодо якості освіти
демонструє затребуваність проведення опитувань; мотивує для перегляду
освітніх, навчальних програм, методик викладання; єприяє вдосконаленню
професійних знаньі педагогічної майстерності викладача.

Накреслено шляхи щодо систематизації роботи щодо проведення
опитувань учасників освітнього процесу.

Матеріали доповіді додаються.

ВИСТУПИЛИ:
Різниченко І.В., директор Центру сучасних освітніх та інформаційних

технологій, який зазначив, що результати анкетування необхідно розміщуватися
на сайті Університету за кожною оєвітньою програмою.

Мартинець Л.А., перший проректор, яка наголосила, що Центру якості,
професійної адаптації та консалтингу необхідно розробити перелік опитувань
для учасників освітнього процесу відповідно до рекомендацій Національного
агентстваіз забезпечення якості вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:
3.1 Оновити Положення щодо опитування учасників освітнього процесу.
3.2 Проводитирізні види опитування по кожній освітній програмі два рази

на рік наприкінці першогоі другого семестрів.
3.3 Розміщувати результати опитування на сайті Університету.
34 Своєчасно аналізувати, конкретно вказуючи, які зауваження,

пропозиції здобувачів врахованоабо буде враховано.
3.5 Проводити опитування стосовно якості викладання та навчання,

зокрема оцінка професійних якостей викладача (знання предмета, вміння
донести ці знання до здобувача вищої освіти); стану методичного, дидактичного
забезпечення освітнього процесу (наявності і якості методичних посібників,
рекомендацій, медіа-засобів) тощо.

Результати голосування:
Голосували- 30
«за» - 30
«проти» -- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
КирпичовуІ.В., проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи,

яка підкреслила, що для затвердження ОП та НІ додається пакет документів,які
підтверджуютьучаєтьвсіх зацікавлених сторін в процесі перегляду ОН. Перелік
документів включає ОП, НІ, рецензії, таблиці обговорень ОЇЇ, витяги із
засідання кафедри та вченої ради факультету/ННІ. Станом на сьогодні було
подано з відповідними документами освітні програми:



101 «Екологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищоїосвіти.

181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
192 «Будівництво та цивільна інженерія» перішого (бакалаврського) та

другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
211 «Ветеринарна медицина» першого (бакалаврського) та другого

(магістерського) рівнів вищоїосвіти.
Кирпичова І.В. зазначила основні причини неподання інших освітніх

програм, зокрема прийняття Стандарту вищої освіти за спеціальністю 193
«Геодезія та землеустрій»та процес акредитації, який наразі триває, де експерти
надаютьсвої рекомендації та пропозиції покращення освітніх програм.

Доповідачем було визначено основні помилки та похибки, які були
допущені при оформленні документації, зокрема оєвітньої програми та
навчальнихпланів.

Матеріали доповіді додаються.

ВИСТУПИЛИ:
Мартинець Л.А., перший проректор,яка відмітила сильніта слабкі сторони

освітніх програм,на які вказують експерти під час акредитації освітніх програм.
Оголосила попередні результати акредитації освітніх програм 2021 року.

Подольський Р.Ю., в.о. ректора, який звернув увагу на акредитацію
освітньої програми за спеціальністю 205 «Лісове гоєподарєтво» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Було запропоновано обговорити це
питання на кафедріта Вченій раді факультету.

УХВАЛИЛИ:
4.1 Рекомендувати до затвердження Вченою радою освітньо-професійних

програм:
ОП «Екологія» (бакалаврськийрівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Екологія» (магістерський рівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.



ОП «Харчові технології» (бакалаврський рівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»- немає
«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Будівництво тацивільна інженерія»(бакалаврський рівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Будівництво тацивільна інженерія» (магістерський рівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина» (бакалаврський рівень)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина» (магістерський рівень, 5 років 10 місяців)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти» - немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина» (магістерський рівень, І рік 4 місяці)
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти» - немає



«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.

4.2 Гарантам, завідувачам кафедр узгодити з навчальним відділом
навчальні плани та робочі навчальні плани.

Відповідальні: гарант, завідувачі кафедр, навчальний відділ.
Термін виконання: 25.05.21 року.
4.3 Гарантам, завідувачам кафедр надати повний пакет документів інших

ОП на узгодження до сектору забезпечення якості вищої освіти та навчального
відділу.

Відповідальні: гарант, завідувачі кафедр.
Термін виконання: 31.05.21 року.
Результати голосування:
Голосували -30
«за» - 29
«проти»- немає
«утримались»-- 1

Рішення прийнято.

5, СЛУХАЛИ:
|

Черв'яка О.В., в.о. директора відокремленого структурного підрозділу
«Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного
університету», про затвердження «Положення про оплату праці в Луганському
національному аграрному університеті» про підсумки організації та результати
успішності перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Було зазначено,
що навчальний центр ЛНАУ проводить свою діяльність по підвищенню
кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, а також підготовці,
перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів масових професій з
врахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку,
набуття поглиблених і основних знань у галузі спеціальних дисциплін,
організації широкого обміну передовим кадровим і виробничим досвідом.

Розкрито основні напрями діяльності навчального центру: професійно-
технічна освіта (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
робітничих кадрів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних
знань, умінь і навичок із врахуванням досягнень науки і техніки, технологій та
перспектив розвитку); освіта дорослих та інші види освіти (підвищення
кваліфікації спеціалістів галузі АПК, які мають вищу освіту, кваліфікацію та
стаж практичної роботи).

Визначено основні0проєкти, якімреалізуються

зд
та|плануються

реалізовуватись на базі навчального центру.

ВИСТУПИЛИ:
|

Мартинець Л.А., перший проректор, яка відмітила, що варто до процесу
підвищення кваліфікації залучати викладачів Університету та коледжів,



створити освітні осередки із залученням відокремлених структурнихпідрозділів
Університету.

УХВАЛИЛИ:
5.1 Впровадити та використовувати Сертифікатні освітні програми у

Луганському національному аграрному університеті та всіх структурних
підрозділах із залученням викладацького складу Університету та його
підрозділів.

5.2 Створити та організувати роботу консалтингового центру на базі
Навчального центру ЛНАУ.

5.3 Оновити та покращити матеріально-технічну базу для навчання та
обслуговування сільськогосподарських виробників для забезпечення високого
рівня їх професійної діяльнюєті.

5.4 Розробити та впровадити нові напрями підготовки: оператори
автозаправних станцій, цивільний захист таін.

Результати голосування:
Голосували- 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались»-- немає
Рішення прийнято одноголосно.

6. РІЗНЕ
6.1 СЛУХАЛИ:
Кирпичову І.В., проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи,

яка повідомила про затвердження «Положення про академічну доброчесність у
Луганському національному аграрному універєитеті».

Проєкт Ноложення додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою «Положення про

академічну|доброчесність|у|Луганському національному0аграрному
університеті».

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 28
«проти»- Ї
«утримались»-- І
Рішення прийнято.

6.2 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А. першого проректора, про затвердження «Кодексу

корпоративної культури Луганського національного аграрного університету».
Проєкт Кодексу додається.



УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Кодексу

корпоративної культури Луганського національного аграрного університету».
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 29
«проти» -- немає
«утримались»-- 1

Рішення прийнято.

6.3 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про затвердження Вченою радою

«Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у
Луганському національному аграрному універєитеті».

Проєкт Положення додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення

про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Луганському
національному аграрному університеті».

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 29
«проти»-- немає
«утримались»- 1

Рішення прийнято.

6.4 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про затвердження «Положення про

відділ електронного документування, загального контролю та збереженості
документів Луганського національного аграрного університету».

Проєкт Положення додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення

про відділ електронного документування, загального контролю та збереженості
документів Луганського національного аграрного універєитету».

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.



6.5 СЛУХАЛИ:
Казакова М.В., завідувача навчальним відділом, про затвердження

«Положення про організацію та проведення поточногоі семестрового контролю
результатів навчання здобувачів вищої освіти у Луганському національному
аграрному університеті».

Проєкт Положення додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів
навчання здобувачів вищої освіти у Луганському національному аграрному
університеті».

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 28
«проти» -- немає
«утримались»- 2
Рішення прийнято.

6.6 СЛУХАЛИ:
КирпичовуІ.В., проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи,

про затвердження «Методичних рекомендацій щодо написання та оформлення
кваліфікаційних робіт».

Проєкт Методичних рекомендацій додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Методичні

рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт».
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 26
«проти» - немає
«утримались»-- 4
Рішення прийнято.

6.7 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про рекомендацію до друку

збірника наукових статей «Межі релігійного і природного: різноманітність
традицій та інтерпретацій» (Під ред. В. В. Щепанського і М. М. Карпіцького).

Збірка наукових статей додається.

УХВАЛИЛИ:
|

Рекомендувати до друку збірник наукових статей «Межірелігійного і

природного: різноманітність традицій та інтерпретацій» (Під ред. В. В.



Щепанського ії М. М. Карпіцького).
Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 29
«проти» - немає
«утримались»-- І
Рішення прийнято.

6.8 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про рекомендацію до друку

збірника матеріалів||Міжнародної0науково-практичної конференції
«Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва
сільськогосподарської продукції та управління підприємствами» (Колектив

авторів, Луганський національний аграрний університету.
Збірка матеріалів додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку збірник матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції «Використання інформаційних технологій для
оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління
підприємствами» (Колектив авторів, Луганський національний аграрний
університету).

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти» - немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

6.9 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про рекомендацію до друку

навчального посібника для аграрних закладів вищої освіти «Історія техніки
землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)» (Борисова 0. В.,
Руднік Д.Г.).

Навчальний посібник додається,

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник для аграрних закладів вищої

освіти «Історія техніки землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)»
(Борисова О.В., Руднік Д.Г.).

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти»- немає



«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

6.10 СЛУХАЛИ:
Подольського Р.Ю., в.о. ректора, про внесення змін до «Положення про

конкурсний відбір та призначення на посаду науково-педагогічних |і

педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету»,
затвердженого Вченою радою ЛНАУ 29.01.2020 р.

Проєкт Положення додається.

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до «Положення про конкурсний відбір та призначення на

посаду  науково-педагогічних і педагогічних працівників0Луганського
національного аграрного університету», затвердженого Вченою радою ЛНАУ
29.01.2020 р. (пункти 2.19, 2.20) на виконання наказу МОН України від
05.03.2021 Хо 299 «Про затвердження примірного переліку цільових показників,
що наводяться в у контракті з керівником державного закладу вищоїосвіти»,
«Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету на 2020-
2025 рр. (в новій редакції)» у такій редакції:

доповнити абзацем наступного змісту: «Претенденти на посаду завідувача
кафедри, декана факультету (директора навчально-наукового інституту) під час
подачі документів для участі у конкурсі мають розробити та подати проєкт
Стратегії розвитку підрозділу, на керівну посаду якого вони претендують.

Проєкт Стратегії розвитку підрозділу розробляється у відповідності до
чинної Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету та
функціональних стратегій».

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» -- 29
«проти»- немає
«утримались»- 1

Рішення прийнято.

6.11 СЛУХАЛИ:
Подольського Р.Ю., в.о. ректора, про затвердження «Положення про

підготовчі курси Луганського національного аграрного Університету»
Проєкт Положення додається.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення

про підготовчі курси Луганського національного аграрного Університету».
Результати голосування:
Голосували- 30
«за» - 29
«проти» -- немає



«утримались»-- 1

Рішення прийнято.

6.0 СЛУХАЛИ:
Різниченка Ї.В., директора Центру сучасних освітніх та інформаційних

технологій, про призначення експертом методичної експертизи навчально-
методичних матеріалів|дистанційного курсу навчальної0дисципліни-
Овчаренка О.А., в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та
землеустрою.

Результати голосування:
Голосували -- 30
«за» - 30
«проти» - немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

6.13 СЛУХАЛИ:
Різниченка І.В., директора Центру сучасних освітніх та інформаційних

технологій, про призначення експертом методичної експертизи навчально-
методичних матеріалів|дистанційного курсу навчальної0дисципліни
Горбачука Д.В., в.о. завідувача аспірантури.

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 29
«проти» -- немає
«утримались»-- І
Рішення прийнято.

6.14 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, про виключення зі складу Ради з

якості Овчаренка В. М., методиста сектору забезпечення якості вищої освіти
Центруякості, професійної адаптації та консалтингу.

Результати голосування:
Голосували - 30
«за» - 30
«проти» -- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

6.15 СЛУХАЛИ:
Мартинець Л.А., першого проректора, пре включення де єкладу Ради з

якості Клименко Я. М., директора Центру якості, професійної адаптації та
консалтингу.

Результати голосування:
Голосували - 30



«за» - 30
«проти»-- немає
«утримались» -- немає
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ

Секретар Олександр ЧЕРВ'ЯК


