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ВИТЯГ
з протоколу №5 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету
від 27 грудня 2017 року

м. Харків

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 50 осіб
Кількість присутніх 40 осіб
1. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. ректора, д-р. техн. наук, проф. Брагінця М. В.
та помічника ректора, канд. екон. наук, доц. Сафронської І. М. про запобігання
корупції та хабарництва в Луганському національному аграрному університеті.
УХВАЛИЛИ:
1. Проект Антикорупційної програми Луганського національного аграрного
університету.
2. Для доопрацювання Антикорупційної програми Університету створити
комісію.
3. Комісії з доопрацювання Антикорупційної програми розробити необхідні
доповнення, внести відповідні зміни та представити Антикорупційну
програму Університету у фінальній редакції до 31 січня 2018 року.
4. Призначити Уповноваженим Антикорупційної програми Луганського
національного
аграрного
університету
–
помічника
ректора,
канд. екон. наук, доц. Сафронську І. М.
Рішення ухвалено одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з навчально-наукової роботи,
канд. техн. наук, доц. Овчаренка О. А. про підсумки науково-дослідної роботи
Університету за 2017 рік, реалізацію шляхів для подальшого розвитку та
вдосконалення.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома результати науково-дослідної роботи Університету за 2017
рік і реалізовувати шляхи її подальшого розвитку та вдосконалення у 2018
році.
2. План наукових досліджень ЛНАУ на 2018 рік.
Керівникам зареєструвати науково-дослідні теми в УкрІНТЕІ.
Рішення ухвалено одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії,
канд. екон. наук, доц. Поповиченко Г. С. про результати додаткового прийому
абітурієнтів до ЛНАУ на заочну форму навчання у 2017 році.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома результати роботи приймальної комісії Луганського
національного аграрного університету щодо додаткового набору
абітурієнтів у грудні 2017 року.
2. Зимовий додатковий набір абітурієнтів (грудень 2018 року) виключити з
планів вступної кампанії ЛНАУ 2018 року.
Рішення ухвалено одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача аспірантури Сіверської Н. М. про річну
атестацію аспірантів та звіт про роботу відділу аспірантури ЛНАУ за 2017 р.
УХВАЛИЛИ:
1. Нігматову Олену Станіславівну, аспірантку 3-го року навчання, з відривом
від виробництва, кафедри менеджменту, статистики та економічного
аналізу, за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами», відрахувати з аспірантури з 31 грудня 2017 року.
Науковий керівник – д-р. екон. наук, проф.. Ульянченко О. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
2. Мінакову Вікторію Олександрівну, аспірантку 3-го року навчання, з
відривом від виробництва, кафедри менеджменту, статистики та
економічного аналізу, за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами», відрахувати з аспірантури з 31 грудня 2017 року.
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф.. Кочетков О. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
3. Ільїну Олену Василівну, аспірантку 3-го року навчання, з відривом від
виробництва, кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу, за
спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»,
відрахувати з аспірантури з 31 грудня 2017 року.
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф.. Кочетков О. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
4. Соколову Юлію Сергіївну, аспірантку 2-го року навчання, заочної форми
навчання (без відриву від виробництва), кафедри менеджменту, статистики
та економічного аналізу, за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами», атестувати та перевести на 3-й рік навчання.
Науковий керівник – д-р. екон. наук, проф. Ульянченко О. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
5. Жмуренко Надію Володимирівну, аспірантку 3-го року навчання, заочної
форми навчання (без відриву від виробництва), кафедри менеджменту,
статистики та економічного аналізу, за спеціальністю 08.00.04 «Економіка
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та управління підприємствами», атестувати та перевести на 4-й рік навчання.
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Кочетков О. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
6. Трет’якова Сергія Сергійовича, аспіранта 2-го року навчання, денної форми
навчання (з відривом від виробництва), кафедри будівництва та архітектури,
за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», атестувати та
перевести на 3-й рік навчання.
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Фесенко Т. Г.
Рішення ухвалено більшістю голосів.
Трет’якову С.С. розробити детальний план роботи на 3 рік аспірантської
підготовки та погодити його з науковим керівником, а також щоквартально
звітувати про хід виконання індивідуального плану на вченій раді
будівельного факультету.
Атестувати аспіранта кафедри будівництва та архітектури Трет’якова С.С. за
2 рік навчання з відривом від виробництва з умовою усунення відставання у
виконанні індивідуального графіку аспірантської підготовки до 01.05.2018 р.
7. Результати роботи відділу аспірантури Луганського національного
аграрного університету за 2017 рік вважати задовільними.
Рішення ухвалено одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача виробничої практики Пиріжок Т. Ю. про
внесення змін до Положення про проведення практики студентів Луганського
національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зміни до Положення про проведення практики Луганського
національного аграрного університету.
2. Положення про проведення практики Луганського національного аграрного
університету в новій редакції розмістити на сайті університету.
Відповідальний – завідувач виробничої практики Пиріжок Т. Ю.
Рішення ухвалено одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: інформацію доцента кафедри економіки підприємства,
маркетингу та економічної теорії, канд. екон. наук, доц. Кучина С. П. про тему
докторської дисертації.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження Кучина Сергія
Павловича, канд. екон. наук, доцента кафедри економіки підприємства,
маркетингу та економічної теорії, для здобуття доктора економічних наук, у
наступній редакції: «Удосконалення державного регулювання економічного
розвитку сфери культури в Україні» (спеціальність 08.00.03 «Економіка та
управління національним господарством»).
Рішення ухвалено одноголосно.
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7. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри менеджменту, статистики та
економічного аналізу, канд. екон. наук, проф. Кочеткова О. В. про видання
навчального посібника «Економічний аналіз», автори: Сафронська І. М.,
Пеняк Ю. С., Ментей О. С., Кочетков О. В., Горкавий В. К.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання навчальний посібник «Економічний
аналіз», автори: Сафронська І. М., Пеняк Ю. С., Ментей О. С., Кочетков О. В.,
Горкавий В. К.
Рішення ухвалено одноголосно.
8. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри історико-філософських
дисциплін, д-р. іст. наук, проф. Борисової О. В. про видання монографії
«Українська культура І чверті ХХІ ст.: повороти модернізаційних перетворень»,
автор: Кислюк К. В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання монографію «Українська культура
І чверті ХХІ ст.: повороти модернізаційних перетворень», автор: Кислюк К. В.
Рішення ухвалено одноголосно.
9. СЛУХАЛИ: помічника проектора з АГР Малюгова В. А. про передачу
нерухомого майна Державного закладу «Харківська загальноосвітня школа
соціальної реабілітації І-ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України»
(розташованої за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 329-а) на баланс
Луганського національного аграрного університету.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати розпочати процедуру оформлення документів
для передачі групи інвентарних об’єктів Державного закладу «Харківська
загальноосвітня школа соціальної реабілітації І-ІІІ ступенів Міністерства освіти
і науки України» (розташованої за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка,
329-а) на баланс Луганського національного аграрного університету.
Рішення ухвалено одноголосно.
Голова Вченої ради,
д.т.н., проф.

М. В. Брагінець

В.о. вченого секретаря,
к.т.н., доц.

Т.Г. Фесенко

