
  
 

 

  



Вчена рада ЛНАУ працює згідно Закону України «Про вищу освіту», 

Статуту ЛНАУ і Положення про вчену раду ЛНАУ 

 

І. Примірний календарний план роботи вченої ради ЛНАУ 

 Засідання вченої ради проводяться, як правило, у третій четвер кожного 

місяця навчального року (вересень – червень, окрім січня). Рішенням Голови 

вченої ради засідання можуть призначатися також в інші дні місяця. У зв’язку 

з необхідністю обговорення важливих питань Голова вченої ради призначає 

додаткові засідання і визначає їх порядок денний. 

ІІ. Запланований порядок денний засідань вченої ради ЛНАУ 

 

31 серпня 2018 р. 

1. Про удосконалення структури університету 

2. Про результати перевірки ЛНАУ комісією Державної служби 

якості 

3. Про визнання документів про освіту, виданих іноземними ВНЗ 

4. Вибори кандидатів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників університету 

5. Про педагогічне навантаження викладачів ЛНАУ у 2018/2019 

навчальному році 

6. Про зміни в складі науково-технічної ради ЛНАУ 

7. Різне 

Вересень 2018 р. 

1. Про стан підготовки університету до початку 2018/2019 

навчального року  

2. Завдання і нові напрями профорієнтаційної роботи в університеті  

3. Звіт приймальної комісії ЛНАУ 

4. Різне 
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Жовтень 2018 року 

1. Про стан і перспективи навчально-методичної  роботи  на 

факультетах університету та у ННІ заочної та післядипломної освіти 

2. Про результати проведення науково-практичного форуму у ЛНАУ 

3. Стан підготовки університету та ННДЦ до зимового сезону та робіт 

щодо економії енергоносіїв в університеті 

4. Різне 

 Листопад 2018 р. 

1. Про стан і перспективи розвитку творчої, виховної та спортивно-

масової роботи в університеті 

2. Про організацію підготовки студентів до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади та у конкурсах студентських наукових 

робіт  

3. Про стан і розвиток студентського самоврядування в університеті 

4. Різне 

Грудень 2018 р. 

1. Про стан виконання заходів щодо підвищення якості навчання 

2. Про подальший розвиток співпраці з іноземними академічними 

партнерами університету 

3. Про організацію викладання іноземних мов студентам та 

вдосконалення знань іноземних мов викладачами університету 

4. Різне 

Лютий 2019 р. 

1. Про стан підготовки університету до підтвердження статусу 

національного 

2. Про організацію та шляхи вдосконалення курсового і дипломного 

проектування в університеті  

3. Про стан виконання рішень колегії Міністерства освіти і науки 

України 

4. Різне 
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Березень 2019 р. 

1. Результати господарської і фінансової діяльності ЛНАУ у 2018 році і 

основні завдання на 2019 рік 

2. Про заходи щодо запобігання корупції, академічної недоброчесності 

та конфліктів інтересів у системі освіти  

3. Результати анкетування студентів університету 

4. Різне 

Квітень 2019 р. 

1. Про подальший розвиток науково-дослідної роботи в університеті 

2. Стан і перспективи розвитку Наукової бібліотеки ЛНАУ 

3. Про вдосконалення системи оцінки знань і Державної атестації в 

університеті 

4. Різне 

Травень 2019 р. 

1. Про розвиток гуманітарної освіти в університеті  

2. Про стан і перспективи практичної підготовки студентів в 

університеті.  

3. Про стан профорієнтаційної роботи і перспективи вступної 

кампанії 2019 року 

4. Різне 

Червень 2019 р. 

1. Про основні завдання у новому 2019-2020 навчальному році та 

підготовку концепції розвитку ЛНАУ у 2020-2025 роках 

2. Про стан і перспективи розвитку коледжів ЛНАУ 

3. Різне 

 


