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Місяць Питання порядку денного Доповідає 

Вересень 
2019  

1. Про План роботи вченої ради ЛНАУ на 
2019-2020 н.р. 

Заступник голови Вченої 
ради 

2. Про зміни у правилах прийму до ЛНАУ 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

3. Про стан організації початку нового 
навчального року (2019-2020 н.р.). 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

4. Поточні питання  
Жовтень 

2019 
1. Про хід підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період 2019-2020 навчального року 

Проректор з АГР 

2. Про підсумки роботи Екзаменаційних 
комісій (літній випуск 2019 р. ОР «Бакалавр») 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

3. Про теми дисертаційних робіт, 
індивідуальні плани, наукових керівників для 
здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії першого року навчання 

Завідувач аспірантури 

4. Поточні питання  
Листопад 

2019 
1. Про шляхи підвищення якості практичної 
підготовки здобувачів  

Завідувач виробничої 
практики 

2. Про правила прийому до ЛНАУ та 
відокремлених структурних підрозділів 
ЛНАУ у 2020 р. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

3. Про результати вступної кампанії Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

4. Поточні питання  
Грудень 

2019 
1. Про результати науково-дослідної роботи 
Університету у 2019 р., шляхи її подальшого 
розвитку та вдосконалення. 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

2. Про затвердження річного фінансового 
звіту за 2019 р. та фінансового плану 
університету на 2020 р. 

Головний бухгалтер 
університету 

3. Про систему забезпечення якості вищої 
освіти у Луганському національному 
аграрному університеті 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

4. Поточні питання  



Місяць Питання порядку денного Доповідає 

Січень 
2020 

1. Про підсумки роботи Екзаменаційних 
комісій (зимовий випуск 2019 р. ОР 
«Магістр») 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

2. Про результати роботи відділу аспірантури 
у 2019 р. 

Завідувач аспірантури 

3. Про створення та розміщення електронних 
(дистанційних) курсів в системі MOODLE 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи, 
директор центру 
сучасних освітніх та 
інформаційних 
технологій 

4. Про стан профорієнтаційної роботи та 
перспективи набору вступників на навчання у 
2020 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

5. Про результати науково-педагогічної 
діяльності навчально-наукових інститутів та 
факультетів за 2019 рік 

Декани факультетів, 
директора ННІ 

6. Поточні питання 
 

Лютий 
2020 

1. Про результати звітної науково-практичної 
конференції в Університеті  

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

2. Про тенденції та перспективи соціально-
виховної роботи в університеті 

Помічник ректора 

3. Поточні питання 
 

Березень 
2020 

1. Про освітньо-професійні програми та 
навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

2. Про хід виконання профорієнтаційної 
роботи та перспективи набору вступників на 
навчання у 2020 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

3. Про результати роботи Ради молодих 
вчених ЛНАУ у 2019 році 

Голова Ради молодих 
вчених 

4. Поточні питання 
 
 
 
 

 



Місяць Питання порядку денного Доповідає 
Квітень 

2020 
1. Про результати роботи науково-методичної 
комісії Університету за 2019-2020 н.р. 

Голова науково-
методичної комісії 

2. Про результати діяльності органів 
студентського самоврядування за 2019-2020 
н.р. 

Голова студентської ради  

3. Про виконання критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного 
університету (за 2019 рік) 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

4. Про результати рейтингування показників 
діяльності викладачів, кафедр, факультетів, 
навчально-наукових інститутів 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

5. 5. Поточні питання 
6.  

 
Травень 

2020 
7. 1. Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників (по факультетами 
та кафедрам) на 2019-2020 н.р. 

Проректор з науково-
педагогічної та 
навчальної роботи 

2. Річна атестація аспірантів за 2018-2019 н.р. Завідувач аспірантури 

3. Поточні питання  

Червень 
2020 

1. Про результати діяльності Луганського 
національного аграрного університету у 2019-
2020 н.р. та визначення завдань на 2020-2021 
н.р. 

В.о. ректора  

2. Про виконання рішень ученої ради за 2019-
2020 н.р. 

Учений секретар 

3. Поточні питання  

 


