
Рішення засідання Вченої ради № 12 
Одеської національної академії харчових технологій 

від 07 лютого 2017 року 

1. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті економіки, бізнесу і 
контролю, на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики. 

Декан факультету ЕБіК Купріна Н.М., 
декан факультету ММіЛ Агеєва І.М. 

СЛУХАЛИ: декана факультету ЕБіК Купріну Н.М., декана факультету 
ММіЛ Агеєву І.М. про стан профорієнтаційної роботи на факультеті 
економіки, бізнесу і контролю, на факультеті менеджменту, маркетингу і 
логістики. 

УХВАЛИЛИ: 
1) продовжити створення сторінок в соціальних мережах; 
2) розвивати Клубів юних дослідників і підготовити концепцію 

проекту співпраці з Укргазбанком для шкільної молоді; 
3) організувати і провести професійні тренінги; 
4) розмістити рекламу в електротранспорті; 
5) провести соціологічне опитування серед випускників; 
6) брати участь у загальноміських заходах; 
7) створити електронний кабінет як безкоштовний портал за умови 

реклами академії при здійсненні банківських послуг; 
8) організувати і провести виставки оригінальних рекламних 

матеріалів академії, інститутів, факультетів та інших структурних 
підрозділів; 

9) запропонувати кожному факультету у термін до 01.03.2017 
профільні вікторини і формат їх реалізації; 

10) проректору з НПтаНР Трішину Ф.А. розглянути можливість 
ліцензування МВІ в академії і створення Вищої школи ефективного бізнесу; 

11) розширити присутність в теле- та інформаційному просторі; 
12) розширити кількість підписників газети «Технолог» за рахунок 

кафедр, факультетів, спонсорів; 
13) забезпечити анонс подій проведення тижнів факультетів у ЗМІ з 

метою залучення школярів для участі в проведенні тижнів факультетів. 

2. Підсумки зимової сесії. 
Проректор НПтаНР Трішин Ф.А. 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. про підсумки 
зимової сесії. 

УХВАЛИЛИ: 
1) інформацію прийняти до відома; 



2) деканам факультетів проаналізувати результати сесії та запровадити 
заходи щодо унормування результатів навчання студентів; 

3) відділу контролю якості і сертифікації та навчально-методичному 
центру забезпечення якості вищої освіти організувати перевірку кафедр 
(кріогенної техніки, туристичного бізнесу та рекреації, технології вина та 
енології, біотехнології, консервованих продуктів і напоїв, автоматизації 
технологічних процесів і робототехнічних систем, маркетингу, 
підприємництва і торгівлі, холодильних машин, установок і кондиціювання 
повітря), з метою з'ясування причин і розробити заходи щодо покращення 
абсолютної успішності та якості успішності навчання студентів за 
спеціальностями цих кафедр; 

4) завідувачам кафедр забезпечити щоденну роботу викладачів у системі 
центру дистанційної освіти академії та відповідну звітність про її 
проведення; 

5) викладачам обов'язково здійснювати зворотній зв'язок зі студентами за 
допомогою електронного листування; 

6) до 01.03.2017р. за всіма дисциплінами дистанційного модуля 
обновити рейтингові системи оцінювання знань, включивши до них 
оцінювання результатів роботи студентів у дистанційному модулі; 

7) нагадати викладачам про виконання планів роботи за зимовий період. 

3. Затвердження напрямків використання коштів у 2017 році. 
Начальник ПФВ Осипова І.В. 

СЛУХАЛИ: начальника ПФВ Осипову І.В. про затвердження 
напрямків використання коштів у 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: 
1) затвердити напрямки використання коштів на 2017 рік по академії та 

всім структурним підрозділам; 
2) затвердити кошторис студентського самоврядування на 2017 рік; 
3) начальнику ПФВ Осиповій І.В. щомісяця вести аналітичний та 

фактичний облік надходжень та витрат у відповідності затверджених 
напрямків та при необхідності вносити зміни згідно діючого законодавства. 

4. Про рекомендацію до друку: 

4.1) монографії "Технологія білкових паст дитячого харчування". 
Автори: Ткаченко H.A., Назаренко Ю.В., Українцева Ю.С. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку монографії "Технологія 
білкових паст дитячого харчування". Автори: Ткаченко H.A., 
Назаренко Ю.В., Українцева ІО.С. 



УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію "Технологія 
білкових гіаст дитячого харчування". Автори: Ткаченко H.A., 
Назаренко Ю.В., Українцева Ю.С. 

4.2) монографії «Реконструктивний тип адаптування реального 
сектору економіки та галузевої науки України до умов 
постіндустріального суспільства» за редакцією Савенка LI. га 
Станкевича Г.М. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку монографії 
«Реконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та 
галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства» за 
редакцією Савенка 1.1, та Станкевича Г.М. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію 
«Реконструктивний тип адаптування реального сектору економіки та 
галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства» за 
редакцією Савенка 1.1, та Станкевича Г.М. 

4.3) до друку навчального посібника «Технологічний інжиніринг 
підприємств харчової галузі». Автори: Верхівкер Я.Г., Бессараб О.С., 
Нікітчіна Т.І. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника 
«Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі». Автори: Верхівкер 
Я.Г., Бессараб О.С., Нікітчіна Т.І. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник 
«Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі». Автори: Верхівкер 
Я.Г., Бессараб О.С., Нікітчіна Т.І. 

4.4) навчально-методичного посібника до виконання комплексної 
самостійної роботи з предмету «Статистика». Автори: Коробкіна О.В. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчально-методичного 
посібника до виконання комплексної самостійної роботи з предмету 
«Статистика». Автори: Коробкіна О.В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчально-методичний 
посібник до виконання комплексної самостійної роботи з предмету 
«Статистика». Автори: Коробкіна О.В. 

4.5) навчального посібника «Фізика для екологів». Автори: 
Сергеева О.С., Розіна О.Ю., Чикіна A.B. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника 
«Фізика для екологів». Автори: Сергеева О.Є., Розіна О.Ю., Чикіна A.B. 



УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник «Фізика 
для екологів». Автори: Сергеева О.Є., Розіна О.Ю., Чикіна A.B. 

4.6) навчального посібника «Українська мова професійного 
спрямування: опрацювання наукового тексту. Частина 1. 
Конспектування». Автори: Южакова О.І. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника 
«Українська мова професійного спрямування: опрацювання наукового 
тексту. Частина 1. Конспектування». Автори: Южакова О.І. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник 
«Українська мова професійного спрямування: опрацювання наукового 
тексту. Частина 1. Конспектування». Автори: Южакова 0.1. 

4.7) періодичних наукових видань ОНАХТ. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку періодичних наукових видань 
ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку періодичні наукові видання 
ОНАХТ. 

5. Про зміну назви науково-виробничого журналу. 

СЛУХАЛИ: про зміну назви науково-виробничого журналу з 
«Економічна та продовольча безпека України» на «Економічна та 
продовольча безпека». 

УХВАЛИЛИ: змінити назву науково-виробничого журналу з 
«Економічна та продовольча безпека України» на «Економічна та 
продовольча безпека». 

6. ГІро створення лабораторії сенсорного аналізу та затвердження 
положення про лабораторію сенсорного аналізу. 

Завідувач кафедри БЕтаТ Ткаченко О.Б. 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедрою БЕтаТ Ткаченко О.Б. про створення 
лабораторії сенсорного аналізу та затвердження положення про лабораторію 
сенсорного аналізу. 

УХВАЛИЛИ: створити лабораторію сенсорного аналізу та затвердити 
положення про лабораторію сенсорного аналізу. 

7. Про переведення з аспірантури з відривом від виробництва на заочну 
форму навчання. 

Проректор з HP Поварова Н.М. 



СЛУХАЛИ: про переведення Артюхи Вадима Миколайовича аспіранта 
І року навчання кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря з 
аспірантури з відривом від виробництва на заочну форму навчання на умовах 
договору за власним бажанням (науковий керівник д.т.н., проф. - Тітлов 
О.С. ) . 

УХВАЛИЛИ: перевести Артюху Вадима Миколайовича аспіранта 
І року навчання кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря з 
аспірантури з відривом від виробництва на заочну форму навчання на умовах 
договору за власним бажанням (науковий керівник д.т.н., проф. - Тітлов 
О.С. ) . 

8. Про иерезатвердженіія теми кандидатської дисертації та зміни 
спеціальності. 

Проректор з HP Поварова Н.М. 

СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми кандидатської дисертації та 
зміни спеціальності аспірантці IV року навчання кафедри екології та 
природоохоронних технологій Кондратенко Ірині Петрівні з «Розробка 
системи безпеки технології листкових виробів (спеціальність 05.18.16 -
технологія харчової продукції) на «Комплексна оцінка та прогнозування 
впливу на навколишнє середовище хлібопекарних підприємств 
(спеціальність 21.06.01 - екологічна безпека). Науковий керівник - д.т.н., 
гіроф. Крусір Г.В. 

УХВАЛИЛИ: перезатвердити тему кандидатської дисертації та 
змінити спеціальність аспірантці IV року навчання кафедри екології та 
природоохоронних технологій Кондратенко Ірині Петрівні з «Розробка 
системи безпеки технології листкових виробів (спеціальність 05.18.16 -
технологія харчової продукції) на «Комплексна оцінка та прогнозування 
впливу на навколишнє середовище хлібопекарних підприємств 
(спеціальність 21.06.01 - екологічна безпека). Науковий керівник - д.т.н., 
проф. Крусір Г.В. 

9. Про відрахування із докторантури. 
Проректор з HP Поварова Н.М. 

СЛУХАЛИ: про відрахування Лозовського Тараса Леонтійовича, 
докторанта II року навчання кафедри теплофізики та прикладної екології, за 
власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами з правом поновлення 
навчання (науковий консультант - д.т.н., проф. Желєзний В.П.). 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Лозовського Тараса Леонтійовича, 
докторанта II року навчання кафедри теплофізики та прикладної екології, за 
власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами з правом поновлення 
навчання (науковий консультант - д.т.н., проф. Желєзний В.П.). 



10. Затвердження пл атного нормативу працівників деканатів. 
Начальник ПФВ Осипова І.В. 

СЛУХАЛИ: начальника ПФВ Осипову І.В. щодо затвердження 
штатного нормативу працівників деканатів. 

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний штатний норматив працівників 
деканатів: 250 студентів на 1 ставку загально-факультетського складу та 
закріпити за кожним факультетом диспетчера відповідно до контингенту 
студентів. 

11. Представлення для нагородження державною нагородою України. 
Голова зборів колективу Страхова Т.В. 

СЛУХАЛИ: голову зборів колективу Страхову Т.В., про подання 
Князевої Н.О. на нагородження державною нагородою України. 

УХВАЛИЛИ: подати Князеву Н.О. на нагородження державною 
нагородою України. 

12. Про профілактику правопорушень. 
Ректор Єгоров Б.В. 

СЛУХАЛИ: ректора Сгорова Б.В. щодо профілактики правопорушень. 
Єгоров Б.В. зазначив, що якщо подивитись на статистику і пов'язати її 

з часом, то видно, що арешти працівників системи вищої освіти відбуваються 
після закінчення сесій. Це зрозуміло, оскільки в цей період з'являються ті, 
хто має найбільше проблем і бажає їх вирішити. Надійшла інформація про те, 
що є деякі студенти, які мають інформацію, що сесію можна скласти за певні 
кошти звернувшись до відповідного деканату. Інформація перевіряється 
службою безпеки академії і відповідними правоохоронними органами. 
Звернувся до деканів з проханням подивитись на якість персоналу деканатів. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

Ю. С. Федченко 

Б. В. Єгоров 


