
ПЛАН 

роботи Ректорату 

Одеської національної академії харчових технологій 

на 2016 рік 

№ 
засі-

дання 

Дата Порядок денний Доповідачі 

1. 
22 лютого 

11.00 

1. Про попередні підсумки зимової сесії. 

2. Про готовність до весняного семестру 2015/2016 н.р. 
Трішин Ф.А. 

2. 
28 березня 

11.00 

1. Про результати діяльності кафедр академії у період з 

25 грудня по 22 лютого 2016 року. 

2. Про стан благоустрою території академії, гуртожит-

ків та навчальних корпусів. 

Трішин Ф.А. 

 

Капрельянц Л.В. 

 

3. 
18 квітня 

11.00 

1. Про стан усунення виявлених недоліків при плановій 

перевірці виконання вимог законодавства у сфері по-

жежної, техногенної безпеки і цивільного захисту 

Приморським РВ ДСНС м. Одеси. 

2. Про стан практичної підготовки студентів і заходи 

щодо покращення виробничої практики. 

3. Про стан профорієнтаційної роботи в навчальних 

підрозділах і заходи щодо її активізації. 

начальник штабу 

ЦЗ Варавка М.Д. 

 

 

Біленька І.Р. 

 

Кордзая Н.Р. 

4. 
25квітня 

11.00 

1. Про стан, проблеми, перспективи вивчення інозем-

них мов. 

2. Звіти завідуючих кафедрами щодо методичного за-

безпечення навчальних дисциплін. 

3. Про стан дебіторської і кредиторської заборгованості  

і заходи щодо її погашення. 

Зукіна Л.Б. 

 

 

 

 

Звіряка І.В. 

5. 
30 травня 

11.00 

1. Про стан наукової студентської роботи та заходи 

щодо підвищення її ефективності. 

2. Про готовність до літньої екзаменаційної сесії та до 

захисту дипломних проектів і магістерських робіт. 

3. Результати діяльності кафедри фізичного виховання 

та предметно-циклових комісій. 

4. Про запобігання корупції та протидії хабарництву. 

Поварова Н.М. 

 

Трішин Ф.А. 

 

Сергеева Т.П. 

 

Шевченко Г.А. 

6. 
30 серпня 

11.00 

1. Про стан готовності до нового 2016/2017 навчально-

го року. 

Проректори, 

Директори тех-

нікумів і коле-

джу 

7. 
27 вересня 

11.00 

1. Про підготовку до опалювального сезону та особли-

вості роботи академії в зимовий період. 

2. Про стан видання навчальної та наукової літератури. 

 

Мосіенко Г.А. 

8. 
1 листопада 

11.00 

1. Про стан здоров’я студентів і співробітників ОНАХТ 

та заходи щодо його покращення. 
Кананихіна О.М. 

9. 
29 листопада 

11.00 

1. Про готовність академії до запровадження дистан-

ційного модуля весняного семестру. 

2. Про запобігання корупції та протидії хабарництву. 

Трішин Ф.А. 

 

Шевченко Г.А. 

10. 
4 грудня 

11.00 

Звіт виконавців за Комплексним планом роботи 

ОНАХТ на 2016 рік. 

Підписанти 

Комплексного 

плану 

11. 
11 грудня 

11.00 

Звіт виконавців за Комплексним планом роботи 

ОНАХТ на 2016 рік. 

Підписанти 

Комплексного 

плану 

 


