
 Рішення засідання Вченої ради № 17 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 02 червня 2020 року 

1. Про особливості завершення навчання в PhD аспірантурі та 

захисту дисертацій. 

 Голова постійно діючої комісії з розвитку наукових досліджень 

ОНАХТ  Тележенко Л.М. 

 

 СЛУХАЛИ: голову постійно діючої комісії з розвитку наукових 

досліджень ОНАХТ  Тележенко Л.М. про особливості завершення навчання в 

PhD аспірантурі та захисту дисертацій. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати порядок підготовки до захисту дисертації задовільним. 

2. Директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, 

науковим керівникам звернути увагу на особливості сучасної процедури 

атестації кадрів та довести до відома усіх науковців. 

3. Враховуючи особливості навчальної й наукової роботи, можливість 

невчасних захистів дисертаційних робіт та майбутні переваги при 

зарахуванні на роботу видавати  після закінчення Phd аспірантури, у разі 

успішного виконання навчальної та наукової складової, диплом про 

закінчення аспірантури академічного зразка. 

4. Звернутися до МОН України з проханням виділити кошти на 

проведення акредитаційної експертизи аспірантури, оскільки така стаття 

розрахунків не врахована в кошторисі навчання в аспірантірі за бюджетною 

формою навчання. 

5. Затвердити Порядок проходження процедури захисту дисертації та 

присудження ступеня доктор філософії в ОНАХТ. 

 

2. Щодо проведення акредитації ОНП доктор філософії.  

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М. 

 

СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи Поварову Н.М. щодо 

проведення акредитації ОНП доктора філософії.  

 УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. До 31.07.2020 року провести  самоаналіз за відповідними ОНП та 

скласти  звіт.  

3.  До жовтня 2020 року привести у відповідність ОНП та навчальні плани 

2016-2020 рр. критеріям оцінювання якості освітньої програми.  

4.     До 31.12.2020 року проводити роботу зі стейхолдерами, академічною 

спільнотою та іншими зацікавленими сторонами (анкетування, круглі столи 

тощо). 

5. До 31.12.2020 року оновити (розробити та затвердити) навчально-

методичні комплекси. 



6. Надати пропозиції на адресу НАЗЯВО та МОН України стосовно 

внесення доповнень до переліку наданих критеріїв  щодо можливості 

апробації робіт аспірантів за межами наукових та освітніх установ. 

7. Слайди виступу проректора з НР Поварової Н.М. розмістити на сайті 

Вченої ради і розіслати на електронну пошту усім членам ради, кожному 

науковому керівнику для збільшення інформованості щодо нових вимог 

проведення атестації та навчання в PhD аспірантурі. 

8. Терміново подати склад робочих груп для підготовки звітів для 

акредитації спеціальностей академії. 

 

 

3. Затвердження вартості навчання в аспірантурі для здобуття 

ступеня доктора філософії та в докторантурі для здобуття ступеня 

доктора наук поза державним замовленням. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

 СЛУХАЛИ: завідувача відділу аспірантури і докторантури Лівенцову 

О.О. про затвердження вартості навчання в аспірантурі для здобуття ступеня 

доктора філософії та в докторантурі для здобуття ступеня доктора наук поза 

державним замовленням. 

 УХВАЛИЛИ: затвердити вартість навчання в аспірантурі здобуття 

ступеня доктора філософії та в докторантурі для здобуття ступеня доктора 

наук поза державним замовленням.  

 

4. Затвердження обсягу прийому до аспірантури для підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та в докторантурі для 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук поза 

державним замовленням. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

СЛУХАЛИ: завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Лівенцову О.О. про затвердження обсягу прийому до аспірантури для 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та в 

докторантурі для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук 

поза державним замовленням. 

УХВАЛИЛИ: затвердити обсяг прийому до аспірантури для підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та в докторантурі для 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук поза державним 

замовленням. 

 

5. Про зміну теми дисертаційного дослідження. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

 5.1) СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми дисертаційного 

дослідження Кривченку Юрію Вікторовичу, аспіранту заочної форми 4 року 



навчання кафедри автоматизації технологічних  процесів і робототехнічних 

систем, з «Перколяційні методи дослідження систем керування 

властивостями кластерів зі складною структурою» на  «Методи та нелінійні 

моделі математичного забезпечення автоматизованих систем керування 

процесами горіння»  (спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»,  науковий керівник - д.т.н., проф. Волков В.Е.). 

 УХВАЛИЛИ:  

1) перезатвердити тему дисертаційного дослідження Кривченку Юрію 

Вікторовичу, аспіранту заочної форми 4 року навчання кафедри 

автоматизації технологічних  процесів і робототехнічних систем, з 

«Перколяційні методи дослідження систем керування властивостями 

кластерів зі складною структурою» на  «Методи та нелінійні моделі 

математичного забезпечення автоматизованих систем керування процесами 

горіння»  (спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології», ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,  

науковий керівник - д.т.н., проф. Волков В.Е.). 

2) голові постійно діючої комісії з розвитку наукових досліджень ОНАХТ  

Тележенко Л.М., директорам навчально-наукових інститутів, проректору з 

наукової роботи Поваровій Н.М. переглянути стратегію підготовки наукових 

кадрів. 

5.2) СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми дисертаційного 

дослідження Скляр Вікторії Юріївни, аспірантки денної форми 4 року 

навчання кафедри екології та природоохоронних технологій, з 

«Удосконалення технології утилізації твердих відходів консервного 

виробництва» на тему «Удосконалення технології ферментативної переробки 

відходів олійно-жирового виробництва»  (спеціальність 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», ОНП «Технології захисту 

навколишнього середовища»,  науковий керівник - д.т.н., проф. Крусір Г.В.). 
 

 УХВАЛИЛИ: перезатвердити тему дисертаційного дослідження Скляр 

Вікторії Юріївни, аспірантки денної форми 4 року навчання кафедри екології 

та природоохоронних технологій, з «Удосконалення технології утилізації 

твердих відходів консервного виробництва» на тему «Удосконалення 

технології ферментативної переробки відходів олійно-жирового 

виробництва»  (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», ОНП «Технології захисту навколишнього середовища», 

 науковий керівник - д.т.н., проф. Крусір Г.В.). 

 

6. Затвердження Положень і змін до них  з основної діяльності та про 

структурні підрозділи ОНАХТ: 

 6.1) Положення про науково-періодичні видання Одеської 

національної академії харчових технологій; 

СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про науково-періодичні 

видання Одеської національної академії харчових технологій. 

http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf


УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про науково-періодичні видання 

Одеської національної академії харчових технологій. 

 

6.2) зміни до Положення про перезарахування результатів навчання; 

СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про 

перезарахування результатів навчання. 

 УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про перезарахування 

результатів навчання. 

 

6.3) зміни до Положення про організацію освітнього процесу; 

СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про організацію 

освітнього процесу. 

 УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про організацію 

освітнього процесу. 

 

6.4) змiни до Положення про проведення атестацiї в дистанцiйнiй 

формi; 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження змiн до Положення про проведення 

атестацiї в дистанцiйнiй формi. 

УХВАЛИЛИ: затвердити змiни до Положення про проведення 

атестацiї в дистанцiйнiй формi. 

 

6.5) змiни до Положення про проведення підсумкового семестрового 

контролю в дистанцiйнiй формi; 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження змiн до Положення про проведення 

підсумкового семестрового контролю в дистанцiйнiй формi. 

УХВАЛИЛИ: затвердити змiни до Положення про проведення 

підсумкового семестрового контролю в дистанцiйнiй формi. 

 

6.6) змiни до Порядку переведення студентiв ОНАХТ на вакантнi 

мiсця державного замовлення; 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження змiн до Порядку переведення студентiв 

ОНАХТ на вакантнi мiсця державного замовлення. 

УХВАЛИЛИ: затвердити змiни до Порядку переведення студентiв 

ОНАХТ на вакантнi мiсця державного замовлення. 

 

6.7) змiни до Положення про академічну доброчесність; 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження змiн до Положення про академічну 

доброчесність. 

УХВАЛИЛИ: затвердити змiни до Положення про академічну 

доброчесність. 

http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-naukovo-periodichni-vidannya-Odeskoyi-natsionalnoyi-akademiyi-harchovih-tehnologij_.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAHUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHANNYA.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAHUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHANNYA.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAHUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHANNYA.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAHUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHANNYA.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAHUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHANNYA.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-ORGANIZATSIYU-OSVITNOGO-PROTSESU.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-ORGANIZATSIYU-OSVITNOGO-PROTSESU.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-ORGANIZATSIYU-OSVITNOGO-PROTSESU.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-ORGANIZATSIYU-OSVITNOGO-PROTSESU.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/ZMINI-DO-POLOZHENNYA-PRO-ORGANIZATSIYU-OSVITNOGO-PROTSESU.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Zmini_do_Polozhennya_pro_provedennya_atestatsiya_v_distantsijnij_formi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/zmini_do_Poryadku_perevedennya_studentiv_ONAHT_na_vakantni_mistsya_derzhavnogo_zamovlennya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/zmini_do_Poryadku_perevedennya_studentiv_ONAHT_na_vakantni_mistsya_derzhavnogo_zamovlennya.pdf


 

6.8) Положення про порядок прийому до ОНАХТ для здобуття вищої 

освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС; 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про порядок прийому до 

ОНАХТ для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення ООС. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок прийому до ОНАХТ 

для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення ООС. 

 

6.9) Положення про Підготовчий центр «Стартовий факультет» 

ОНАХТ ; 

СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про Підготовчий центр 

«Стартовий факультет» ОНАХТ . 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Підготовчий центр 

«Стартовий факультет» ОНАХТ.  

 

6.10) Положення про правила прийому до Стартового факультету 

ОНАХТ; 

 

 СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про правила прийому до 

Стартового факультету ОНАХТ. 

 УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про правила прийому до 

Стартового факультету ОНАХТ. 

 

6.11) Положення про гаранта освітньої програми в ОНАХТ. 

 СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про гаранта освітньої 

програми в ОНАХТ. 

 УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про гаранта освітньої програми в 

ОНАХТ. 

 
 6.12) про затвердження ОП «Готельно-ресторанна справа» та 
навчального плану 

СЛУХАЛИ: про затвердження ОП «Готельно-ресторанна справа» та 
навчального плану. 

УХВАЛИЛИ: затвердити ОП «Готельно-ресторанна справа» та 
навчальний план. 

 

7. Про рекомендацію до друку: 

7.1) підручника «Енергетичний моніторинг харчових і переробних 

виробництв». Автори: Бурдо О.Г., Трішин Ф.А., Яровий І.І.  

http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/PROEKT-Polozhennya-pro-poryadok-prijomu-do-ONAHT-dlya-zdobuttya-vishhoyi-osviti-osib-mistsem-prozhivannya-yakih-ye-teritoriya-provedennya-OOS.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-starternij-fakultet-ONAHT-proyekt.pdf


 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку  колективної монографії 

кафедри управління бізнесом «Інноваційно- інвестеційгий розвиток бізнес - 

структур в Україні» за редакцією Басюркіної Н.Й.  
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку колективну монографію 

кафедри управління бізнесом «Інноваційно- інвестеційгий розвиток бізнес - 

структур в Україні» за редакцією Басюркіної Н.Й. 
 

 7.2) навчального посібника «Теоретичні основи біотехнології». 

Автор: Капрельянц Л.В. 

 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку  навчального посібника 

«Теоретичні основи біотехнології». Автор: Капрельянц Л.В. 

 УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник 

«Теоретичні основи біотехнології». Автор: Капрельянц Л.В. 

 

 7.3) навчального посібника  «Основи сенсорного аналізу харчових 

продуктів». Автори: Ткаченко О.Б., Каменєва Н.В., Тітлова О.О., 

Верхівкер Я.Г., Солоницька І.В., Солецька А.Д., Манолі Т.А. 

 

 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку  навчального посібника  

«Основи сенсорного аналізу харчових продуктів». Автори: Ткаченко О.Б., 

Каменєва Н.В., Тітлова О.О., Верхівкер Я.Г., Солоницька І.В., Солецька А.Д., 

Манолі Т.А. 

 УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник  «Основи 

сенсорного аналізу харчових продуктів». Автори: Ткаченко О.Б., 

Каменєва Н.В., Тітлова О.О., Верхівкер Я.Г., Солоницька І.В., Солецька А.Д., 

Манолі Т.А. 

 

 7.4) збірника матеріалів ХІ Всеукраїнської наукової конференції 

для молодих вчених «Вода в харчовій промисловості»; 

 

 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку  збірника матеріалів ХІ 

Всеукраїнської наукової конференції для молодих вчених «Вода в харчовій 

промисловості». 

 УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірник матеріалів ХІ 

Всеукраїнської наукової конференції для молодих вчених «Вода в харчовій 

промисловості». 

 

 7.5) наукових періодичних видань ОНАХТ. 

 

 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку  наукових періодичних 

видань ОНАХТ. 

 УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку наукові періодичні видання 

ОНАХТ. 

 

8.  Про перейменування структурного підрозділу. 



 

 СЛУХАЛИ: голову постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку та 

удосконалення структури академії Хобіна В.А. про зміни у структурі 

академії, а саме про перейменування підрозділу «Стартерний факультет» 

Навчального центру організації освітнього процесу Одеської національної 

академії харчових технологій» на «Підготовчий центр «Стартовий 

факультет» Одеської національної академії харчових технологій» та 

підпорядкування підготовчого відділення ОНАХТ Підготовчому центру 

«Стартовий факультет» ОНАХТ. 

 УХВАЛИЛИ:  

1. Погодитися з рішенням постійно діючої комісії Вченої ради з 

розвитку та удосконалення структури академії та перейменувати підрозділ 

«Стартерний факультет» Навчального центру організації освітнього процесу 

Одеської національної академії харчових технологій» на «Підготовчий центр 

«Стартовий факультет» Одеської національної академії харчових 

технологій». 

2. З метою організації та удосконалення освітнього процесу 

підпорядкувати Підготовче відділення академії Підготовчому центру 

«Стартовий факультет» Одеської національної академії харчових технологій. 

 
9. Різне. 

9.1) Інформація про особливості роботи академії під час карантину. 

 

 СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про  особливості роботи академії під 

час карантину. 

 Єгоров Б.В. зазначив, що пом’якшення карантину не очікується до 22 

червня. Здійснено роботу щодо організації навчального процесу  та 

проведення сесії. Є в силі рішення ОНАХТ щодо завершення семестру. У 

цьому семестрі завершуються усі дисципліни заліком чи іспитом, де нема 

лабораторного практикуму.  

 Стосовно дисциплін, що мають лабораторні роботи: здійснено роботу 

навчальним відділом щодо збору інформації про перенесення лабораторних 

робіт на осінь та створення графіку проведення лабораторних робіт в 

осінньому семестрі. Проте є кафедри, що не подали інформацію про 

перенесення лабораторних робіт на вересень. Невиконання навчального 

навантаження весняного семестру компенсується перевиконанням 

навантаження восени. МОН України дозволило збільшити на 10 % кількість 

кредитів наступного навчального року. Є лабораторні практикуми у 

студентів заочної форми навчання і у студентів денної форми навчання має 

бути не менше лабораторних робіт в осінньому семестрі для набуття ними 

необхідних компетенцій. 

 Ректор Єгоров Б.В. повідомив інформацію про результати спілкування 

з іншими ректорами одеських вишів та провів порівняльний аналіз діяльності 

ОНАХТ в умовах карантину. 

 Єгоров Б.В. повідомив колектив про створення двох питних  



    

 


