3. Про головні завдання колективу на 2016/2017 навчальний рік.
Ректор Єгоров Б.В.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про головні завдання колективу на
2016/2017 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ: наступні головні завдання колективу на 2016/2017
навчальний рік:
1) зміцнювати авторитет ОНАХТ та ефективно проводити рекламну
компанію і профорієнтаційну роботу;
2) збільшити ліцензійний обсяг та покращити матеріально-технічну базу;
3) постійно оновлювати та наповнювати контент Web-сайтів ОНАХТ;
4) посилити співпрацю з промисловістю;
5) посилити виконавчу дисципліну;
6) впровадити дистанційний навчальний модуль;
7) здійснити аудиторський контроль діяльності ОНАХТ;
8) прийняти і запровадити антикорупційну програму ОНАХТ
4. Звіт та обрання за конкурсом на посаду
аспірантури і докторантури (таємне голосування).

завідувача

відділом

СЛУХАЛИ: подання Лівенцової О.О. на продовження контракту на
посаді завідувача відділом аспірантури і докторантури.
Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про
здобувача.
Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити
кандидатуру Лівенцової О.О. до бюлетенів для таємного голосування.
Обрано лічильну комісію у складі: проф. Артеменка C.B., доц.
Макаринської A.B., Сергеєвої Т.П.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування.
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 73,
проти - немає, недійсних бюлетенів - 2, рекомендувати керівництву академії
кандидатуру Лівенцової О.О. на продовження контракту на посаді
завідувача відділом аспірантури і докторантури.
5. Про заходи щодо посилення боротьби з корупційними проявами.
Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Шевченко Г.А.
СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань запобігання та виявлення
корупції Шевченко Г.А. про заходи щодо посилення боротьби з
корупційними проявами.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити антикорупційну програму ОНАХТ.
2. Затвердити план єдиних профілактичних антикорупційних заходів у
структурних підрозділах ОНАХТ на 2016/2017 н.р.

6. Про зміни у структурі академії.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про зміни у структурі академії.
УХВАЛИЛИ:
1. Перейменувати
факультет
інноваційних
технологій
харчування,
ресторанно-готельного і туристичного бізнесу на факультет інноваційних
технологій харчування і готельно-ресторанного бізнесу.
2. Перейменувати
факультет технології вина та нанобіотехнологій на
факультет технології вина та туристичного бізнесу.
3. Кафедру туристичного бізнесу та рекреації вивести зі складу факультету
інноваційних технологій харчування,
ресторанно-готельного і
туристичного бізнесу та ввести до складу факультету технології вина та
туристичного бізнесу.
4. Кафедру біохімії, мікробіології та фізіології харчування вивести зі складу
факультету технології вина та нанобіотехнологій та ввести до складу
факультету інноваційних технологій харчування і готельно-ресторанного
бізнесу.
5. Підпорядкувати факультету інноваційних технологій харчування і
готельно-ресторанного бізнесу наступні кафедри:
- кафедру технології ресторанного і оздоровчого харчування;
- кафедру готельно-ресторанного бізнесу;
- кафедру біохімії, мікробіології та фізіології харчування;
- кафедру іноземних мов.
6. Підпорядкувати факультету технології вина та туристичного бізнесу
наступні кафедри:
- кафедру технології вина та енології;
- кафедру біотехнології, консервованих продуктів і напоїв;
- кафедру туристичного бізнесу та рекреації;
- кафедру технології питної води.
7. Декану факультету інноваційних технологій харчування і готельноресторанного бізнесу і декану факультету технології вина та
туристичного бізнесу внести зміни до Положень про факультети та
затвердити їх на Вченій раді ОНАХТ.
8. Завідувачам кафедр, які увійдуть до складу факультету інноваційних
технологій харчування і готельно-ресторанного бізнесу та факультету
технології вина та туристичного бізнесу, внести зміни до Положень про
кафедри та затвердити їх на Вченій раді; внести зміни до посадових
інструкцій працівників кафедр.
9. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Туризм», незалежно від
ступеня освіти, продовжують навчання на факультеті технології вина та
туристичного бізнесу.
10. Внести зміни до положення про спортивно-оздоровчий табір «Дружба».

11. Для забезпечення освітнього процесу в академії визначити спортивну
базу СОТ «Дружба» навчально-тренувальною.
7. Про створення Наукової ради ОНАХТ.
Проректор з НР Поварова Н.М.
СЛУХАЛИ: проректора з НР Поварову Н.М про створення Наукової
ради ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ:
1) створити Наукову раду ОНАХТ;
2) затвердити Положення про Наукову раду ОНАХТ.
8. Затвердження атестації наукової роботи стипендіатів Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
8.1) СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для
молодих учених, асистента кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Кузьменко Юлії Яковлівни.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України
для молодих учених, асистента кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Кузьменко Юлії Яковлівни.
8.2) СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для
молодих учених, асистента кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних
виробів
і
харчоконцентратів
Хвостенко
Катерини
Володимирівни.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України
для молодих учених, асистента кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних
виробів
і
харчоконцентратів
Хвостенко
Катерини
Володимирівни.
9. Про відрахування із аспірантури.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
9.1) СЛУХАЛИ:
про відрахування Туровцевої Катерини
Євгенівни, аспірантки 1 року навчання кафедри процесів, обладнання та
енергетичного менеджменту з відривом від виробництва, із аспірантури за
власним бажанням за сімейними обставинами, з правом поновлення на
навчання для завершення та захисту кандидатської дисертації. (Науковий
керівник - д.т.н., проф. О.Г. Бурдо).
УХВАЛИЛИ: відрахувати Туровцеву Катерину Євгенівну, аспірантку
1 року навчання кафедри процесів, обладнання та енергетичного
менеджменту з відривом від виробництва, із аспірантури за власним
бажанням за сімейними обставинами, з правом поновлення на навчання для

завершення та захисту кандидатської дисертації. (Науковий керівник - д.т.н.,
проф. О.Г. Бурдо).
9.2) СЛУХАЛИ: про відрахування Лучку Ірини Михайлівни,
аспірантки 1 року навчання кафедри процесів, обладнання та енергетичного
менеджменту з відривом від виробництва, із аспірантури за власним
бажанням за сімейними обставинами, з правом поновлення на навчання для
завершення та захисту кандидатської дисертації. (Науковий керівник - д.т.н.,
доц. Ватренко О.В.).
УХВАЛИЛИ: відрахувати Лучку Ірину Михайлівну, аспірантку 1
року навчання кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту
з відривом від виробництва, із аспірантури за власним бажанням за
сімейними обставинами, з правом поновлення на навчання для завершення
та захисту кандидатської дисертації. (Науковий керівник - д.т.н., доц.
Ватренко О.В.).
9.3) СЛУХАЛИ: про відрахування Тесель Наталі Олександрівни,
аспірантки 2 року навчання кафедри фізики та матеріалознавства з відривом
від виробництва, із аспірантури за власним бажанням за сімейними
обставинами після відпустки по догляду за дитиною з правом поновлення на
навчання для завершення та захисту кандидатської дисертації. (Науковий
керівник - д.т.н., проф. Роганков В.Б.).
УХВАЛИЛИ:
відрахувати
Тесель
Наталю
Олександрівну,
аспірантку 2 року навчання кафедри фізики та матеріалознавства з відривом
від виробництва, із аспірантури за власним бажанням за сімейними
обставинами після відпустки по догляду за дитиною з правом поновлення на
навчання для завершення та захисту кандидатської дисертації. (Науковий
керівник - д.т.н., проф. Роганков В.Б.).
10. Про переведення аспіранта 2 року навчання з відривом від
виробництва з контрактної на бюджетну форму навчання.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ:
про
переведення
Бушманова
Володимира
Михайловича, аспіранта 2 року навчання з відривом від виробництва,
кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря з контрактної
форми навчання на бюджетну форму навчання, у зв'язку тяжким
матеріальним становищем. (Науковий керівник: к.т.н., доц. Когут В.О.).
УХВАЛИЛИ: перевести Бушманова Володимира Михайловича,
аспіранта 2 року навчання з відривом від виробництва, кафедри холодильних
установок і кондиціювання повітря з контрактної форми навчання на
бюджетну форму навчання, у зв'язку тяжким матеріальним становищем.
(Науковий керівник: к.т.н., доц. Когут В.О.).
11. Про зарахування до докторантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
11.1) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури Макарової Ольги
Василівни, доцента кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів, зі спеціальності 181 - Харчові технології, за
державним замовленням. Призначати науковим консультантом д.т.н., проф.
Іоргачову К.Г., завідувача кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури Макарову Ольгу
Василівну, доцента кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів, зі спеціальності 181 - Харчові технології, за
державним замовленням. Призначати науковим консультантом д.т.н., проф.
Іоргачову К.Г., завідувача кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів.
11.2) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури Самофатової
Вікторії Анатоліївни, доцента кафедри економіки промисловості, зі
спеціальності 051 - Економіка, за державним замовленням. Призначати
науковим консультантом д.е.н., проф. Павлова О.І., завідувача кафедри
економіки промисловості.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури Самофатову Вікторію
Анатоліївну, доцента кафедри економіки промисловості, зі спеціальності
051 - Економіка, за державним замовленням. Призначати науковим
консультантом д.е.н., проф. Павлова О.І., завідувача кафедри економіки
промисловості.
12. Затвердження Положення про надання студентам платних послуг у
сфері освітньої діяльності, які проводяться факультативно понад обсяги,
встановлені навчальним планом.
Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.
СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. про затвердження
Положення про надання студентам платних послуг у сфері освітньої
діяльності, які проводяться факультативно понад обсяги, встановлені
навчальним планом.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про надання студентам платних
послуг у сфері освітньої діяльності, які проводяться факультативно понад
обсяги, встановлені навчальним планом.
ІЗ.Затвердження Положення про філію кафедри ОНАХТ на базі ВНЗ І-ІІ
p.a., які є структурними підрозділами ОНАХТ.
Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.
СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. про затвердження
Положення про філію кафедри ОНАХТ на базі ВНЗ І-ІІ p.a., які є
структурними підрозділами ОНАХТ.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про філію кафедри ОНАХТ на базі
ВНЗ І-ІІ p.a., які є структурними підрозділами ОНАХТ.
14. Затвердження ліцензійних та акредитаційних справ.
Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.
СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. про затвердження
ліцензійних, акредитаційних справ та супутніх для ліцензування і акредитації
документів.
УХВАЛИЛИ: затвердити ліцензійні, акредитаційні справи та супутні
для ліцензування і акредитації документи.
15. Про рекомендації до друку:
15.1) навчального посібника «Фальсифікація молока. Методи
визначення. Практичні рекомендації». Автори: Чагаровський О.П.,
Ткаченко H.A., Лисогор Т.А.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника
«Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації».
Автори: Чагаровський О.П., Ткаченко H.A., Лисогор Т.А.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник
«Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації».
Автори: Чагаровський О.П., Ткаченко H.A., Лисогор Т.А.
15.2) періодичних наукових видань ОНАХТ.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку періодичних наукових видань
ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку періодичні наукові видання
ОНАХТ.

