
Рішення засідання Вченої ради № 15 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 05 травня 2020 року 

1. Затвердження антикризових заходів для забезпечення діяльності 

академії після завершення карантину проти поширення Covid-19.  

 Завідувач кафедри економіки промисловості Павлов О.І.,  

 ректор Єгоров Б.В. 

 

 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри економіки промисловості Павлова О.І. 

та ректора  Єгорова Б.В. про затвердження антикризових заходів для 

забезпечення діяльності академії після завершення карантину проти 

поширення Covid-19.  

 УХВАЛИЛИ:   

1. Начальнику навчального відділу Дец Н.О. розробити і затвердити 

Положення про проведення підсумкового семестрового контролю в 

дистанційному режимі та  Положення про проведення атестації в 

дистанційному режимі для своєчасного закінчення 2019/2020 навчального 

року. 

2. Начальнику навчального відділу Дец Н.О. розробити і затвердити 

Порядок обліку виконання навчального навантаження під час здійснення 

навчального процесу в дистанційному режимі. 

3. Завідувачам кафедр розробити і своєчасно оприлюднити графіки 

проведення атестацій відповідно до графіку навчального процесу 

2019/2020 н.р. 

4. Деканам факультетів внести відповідні зміни до робочих навчальних 

планів 2019/2020 н.р та доповнення до 2020/2021 н.р. з урахуванням змін 

аудиторного навантаження ряду дисциплін на спеціальностях факультетів у 

зв’язку з карантинними заходами проти поширення Covid-19. 

5. Значно посилити рекламну і профорієнтаційну роботу, зконцентрувати 

і направити необхідні для цього фінансові та медіа ресурси. 

6. На базі підготовчого відділення створити стартовий факультет, 

покликаний надати його слухачам знання за програмами навчання за 

обраними спеціальностями та освітніми програмами протягом вересня-

жовтня місяців 2020 року з метою подальшого зарахування слухачів в якості 

студентів після завершення вступної компанії. Після початку навчання 

провести модульний контроль і зарахувати студентам, які успішно здали 

пройдений обсяг навчальних дисциплін. 

7. Оптимізувати структуру підрозділів академії шляхом реорганізації та 

ліквідації окремих підрозділів зі скороченням штату з метою підвищення 

ефективності праці і зменшення фонду заробітної плати у відповідності до 

очікуваних надходжень.  

8. З метою підвищення рівня менеджменту в управлінні академією 

обмежити  сумісництво інших видів діяльності особам, які обіймають посади 

керівників і отримують за це різні види доплат. 



9. З метою підвищення рівня відповідальності кожного працівника 

академії за формування її бюджету до 01.07.2020 року розглянути 

можливість і до 01.09.2020 року забезпечити переведення всього 

викладацького складу, навчально-допоміжних та інших робітників на оплату 

праці за принципом паралельного використання загального та спеціального 

фонду. Зарахування за спеціальним фондом навчально-допоміжних та інших 

працівників проводити тільки на період з 01 вересня по 30 червня з 

наступного навчального року.  

10. Підвищити продуктивність праці навчально-допоміжного персоналу. 

Для цього створити умови для підвищення рівня кваліфікації (в першу чергу 

з володіння компʼютерною технікою та компʼютерними програмами) і до 

01.09.2020 року провести атестацію всіх працівників цієї категорії на 

професійну придатність. 

11. З 15 липня із залученням студентського самоуправління розпочати 

запровадження нових умов функціонування студентських гуртожитків на 

основі самоокупності. Замість студентського містечка створити студентський 

житловий комплекс і значно розширити обсяг послуг з проживання з 

урахуванням звільнених місць з метою залучення додаткових коштів для 

фінансування діяльності гуртожитків. 

12. Забезпечити економію енергетичних та витратних ресурсів на 5,0%. 

13. З метою унеможливлення подальших крадіжок майна академії, 

нанесення матеріальних збитків, забезпечення правопорядку в межах фонду 

заробітної плати охорони 11-ти постів провести тендер і запровадити 

професіональну озброєну охорону на всіх постах. 

14. Посилити грантову роботу зі здобуття фінансового забезпечення для 

проведення наукових досліджень і продовження підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. 

15. До 01 жовтня 2020 року вивчити власний досвід здійснення діяльності 

академії в дистанційному режимі з метою запровадження кращого досвіду на 

постійній основі. 

16. Після завершення карантину залишити посиленими заходи з 

дотримання відповідного рівня санітарного стану приміщень. Для цього 

зобовʼязати навчально-допоміжний персонал у закріплених за кафедрами 

приміщеннях проводити знезараження робочих поверхонь меблів і 

обладнання, рукояток дверей і вікон. Керівникам інших структурних 

підрозділів визначити перелік осіб відповідальних за здійснення таких 

заходів у закріплених за їх підрозділами приміщеннях. 

 

2. Про стан фінансового забезпечення діяльності академії 

в 2019/2020 н.р. і затвердження плану фінансового забезпечення 

діяльності академії у 2020/2021 н.р. 

Начальник планово-фінансового відділу Осипова І.В.,  

голова постійно діючої бюджетної комісії Вченої ради Немченко В.В. 

 

СЛУХАЛИ: начальника планово-фінансового відділу Осипову І.В.,  



голову постійно діючої бюджетної комісії Вченої ради Немченка В.В. про 

стан фінансового забезпечення діяльності академії в 2019/2020 н.р. і 

затвердження плану фінансового забезпечення діяльності академії 

у 2020/2021 н.р. 

 УХВАЛИЛИ:   
1) інформацію прийняти до відома; 

2) вжити всі заходи щодо покращення фінансового забезпечення академії; 

3) передбачити скорочення чисельності працівників у структурних 

підрозділах на 172 ставки.    

 

3. Про зміни в структурі академії. 

Голова постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку та 

удосконалення структури академії Хобін В.А. 

 

СЛУХАЛИ: голову постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку та 

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

академії. 

 Хобін В.А. довів до відома членів ради пропозицію комісії 

реорганізувати внутрішню структуру Одеської національної академії харчових 

технологій,  зі зміною істотних умов праці (режима роботи, найменування 

посад, скорочення чисельності): 

1.1. шляхом  ліквідації  (перетворення  та  злиття)  наступних  

структурних підрозділів ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

- Кафедра технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики  

факультету Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого 

бізнесу, Навчально-наукового технологічного інституту харчової 

промисловості ім. М.В.Ломоносова Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Відділ  інформатизації навчального процесу Центру дистанційного 

навчання Одеської національної академії харчових технологій;  

- Відділ атестації з вільного володіння державною мовою Навчально-

методичного центру забезпечення якості вищої освіти Одеської національної 

академії харчових технологій; 

- Редакційно-видавничий центр «Технолог» Центру маркетингу, реклами 

та профорієнтаційної діяльності Одеської національної академії харчових 

технологій.  

з одночасним створенням наступних структурних підрозділів, а саме: 

- Кафедра технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії 

краси факультету Технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу  Навчально-наукового технологічного інституту 

харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова Одеської національної академії 

харчових технологій; 

- Видавничо-поліграфічний відділ Центру маркетингу, реклами та 

профорієнтаційної діяльності Одеської національної академії харчових 

технологій. 



1.2. шляхом ліквідації (перетворення та злиття) наступних структурних 

підрозділів ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

- Центр міжнародного співробітництва Одеської національної академії 

харчових технологій;  

- Відділ міжнародних грантів і договорів Центру міжнародного 

співробітництва Одеської національної академії харчових технологій; 

- Відділ міжнародних зв’язків і академічної мобільності Центру 

міжнародного співробітництва Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Центр міжнародної освіти Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Відділ освіти іноземних громадян Центру міжнародної освіти Одеської 

національної академії харчових технологій; 

- Підготовче відділення  іноземних громадян Центру міжнародної освіти 

Одеської національної академії харчових технологій.  

з одночасним створенням наступних структурних підрозділів, а саме: 

- Центр міжнародної діяльності Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Відділ міжнародних грантів та академічної мобільності Центру 

міжнародної діяльності Одеської національної академії харчових технологій; 

- Відділ освіти іноземних громадян Центру міжнародної діяльності 

Одеської національної академії харчових технологій; 

- Підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної 

діяльності Одеської національної академії харчових технологій. 

1.3. шляхом ліквідації (перетворення та злиття) наступних структурних 

підрозділів ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

- Навчальний відділ Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти 

Одеської національної академії харчових технологій; 

- Відділ ліцензування та акредитації Навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Підготовче відділення Одеської національної академії харчових 

технологій 

з одночасним створенням наступних структурних підрозділів, а саме: 

- Навчальний центр організації освітнього процесу Одеської 

національної академії харчових технологій; 

- Навчально-методичний відділ Навчального центру організації 

освітнього процесу Одеської національної академії харчових технологій;  

- Відділ ліцензування, акредитації та сертифікації Навчального центру 

організації освітнього процесу Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- Стартерного факультету Навчального центру організації освітнього 



процесу Одеської національної академії харчових технологій. 

1.4. шляхом ліквідації (перетворення) наступного структурного 

підрозділу ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

- Загальнофакультетський склад Одеської національної академії 

харчових технологій. 

з одночасним створенням наступного структурного підрозділу, а саме: 

- Загальнофакультетська служба Одеської національної академії 

харчових технологій. 

1.5.  шляхом ліквідації (перетворення та злиття) наступних структурних 

підрозділів ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

- Навчально-науковий центр інформаційних технологій Одеської 

національної академії харчових технологій; 

        -  Відділ програмного забезпечення та комп’ютерного сервісу 

Навчально-наукового центру інформаційних технологій Одеської 

національної академії харчових технологій;  

- Центр дистанційного навчання Одеської національної академії 

харчових технологій; 

з одночасним створенням наступного структурного підрозділу, а саме: 

- Центр інформаційно-комунікаційних технологій Одеської 

національної академії харчових технологій; 

- Відділ організації дистанційної роботи та навчання Центру 

інформаційно-комунікаційних технологій Одеської національної академії 

харчових технологій; 

- Відділ програмного забезпечення та комп’ютерної інженерії Центру 

інформаційно-комунікаційних технологій Одеської національної академії 

харчових технологій. 

1.6. шляхом ліквідації (перетворення та злиття) наступних структурних 

підрозділів ОНАХТ (без статусу відокремленого підрозділу): 

-  Відділ кадрів Одеської національної академії харчових технологій; 

-  Військово-мобілізаційний відділ Одеської національної академії 

харчових технологій; 

-  Юридичний відділ Одеської національної академії харчових 

технологій; 

-  Служба документообігу та діловодства Одеської національної академії 

харчових технологій; 

-  Відділ контролю, якості та сертифікації Одеської національної академії 

харчових технологій; 

-  Планово-фінансовий відділ Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Центр закупівель, торгів і матеріально-технічного постачання Одеської 

національної академії харчових технологій; 

    - Бухгалтерська служба Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Відділ нормативно-технічного забезпечення та метрології Науково-

дослідного інституту Одеської національної академії харчових технологій; 



    - Учбово-спортивний оздоровчий комплекс  Одеської національної 

академії харчових технологій; 

    - Спортивно-оздоровчий табір «Південний Буг» Одеської національної 

академії харчових технологій; 

    - Експлуатаційно-технічний відділ, відділ головного енергетика та відділ  

головного механіка Одеської національної академії харчових технологій; 

    - Господарський відділ Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Службу безпеки Одеської національної академії харчових технологій;   

    - Відділ охорони, технічного нагляду та пожежної безпеки Одеської 

національної академії харчових технологій; 

    - Автоматична телефонна станція (АТС); 

    - Транспортний відділ Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Студмістечко і кімнати для приїжджих Одеської національної академії 

харчових технологій; 

- Редакційно-видавничий центр «Технолог» Центру маркетингу, реклами 

та профорієнтаційної діяльності Одеської національної академії харчових 

технологій. 

    з одночасним створенням наступних структурних підрозділів, а саме: 

    - Відділ кадрового забезпечення Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Військово-мобілізаційна служба Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Відділ юридичного забезпечення Одеської національної академії 

харчових технологій; 

    -  Служба   діловодства   Одеської  національної  академії  харчових 

технологій;                   

    - Відділ контролю якості та моніторингу діяльності Одеської національної 

академії харчових технологій; 

    - Відділ планування та договірних відносин Одеської національної академії 

харчових технологій; 

    - Фінансово-бухгалтерська служба Одеської національної академії 

харчових               технологій; 

    - Відділ патентного забезпечення та метрології Науково-дослідного 

інституту Одеської національної академії харчових технологій; 

    - Навчально-оздоровчий комплекс Одеської національної академії 

харчових технологій; 

    - Спортивно-оздоровчий табір «Південний Буг» Навчально-оздоровчого 

комплексу Одеської національної академії харчових технологій; 

    - Відділ технічної експлуатації Одеської національної академії харчових 

технологій; 

    - Служба головного механіка  Одеської національної академії харчових 

технологій; 



- Служба головного енергетика  Одеської національної академії 

харчових технологій; 

- Служба автоматичного телефонного зв’язку   Одеської національної 

академії харчових технологій; 

     -  Адміністративно-господарська частина Одеської національної академії 

харчових технологій; 

-  Транспортна служба Одеської національної академії харчових 

технологій; 

-  Служба безпеки, охорони і надзвичайних ситуацій Одеської 

національної академії харчових технологій; 

-  Студентський житловий комплекс Одеської національної академії 

харчових технологій; 

- Кімнати для приїжджих Студентського житлового комплексу Одеської 

національної академії харчових технологій; 

- Видавничо-поліграфічний відділ Центру маркетингу, реклами та 

профорієнтаційної діяльності Одеської національної академії харчових 

технологій. 

Начальник відділу кадрів Базутова Т.В. надала інформацію про 

особливості здійснення реорганізації структурних підрозділів, а начальник 

планово-фінансового відділу Осипова І.В. запропонувала розподіл кількості 

штату по структурним підрозділам. 

УХВАЛИЛИ:   
1) інформацію прийняти до відома; 

2) погодитися з рішенням постійно діючої комісії Вченої ради з 

розвитку та удосконалення структури академії та затвердити зміни в 

структурі академії; 

3) взяти до відома інформацію від начальника відділу кадрів Базутової 

Т.В. щодо дотримання чинного законодавства в процесі здійснення 

реорганізації структурних підрозділів; 

4) затвердити розподіл кількості штату по структурним підрозділам, 

який запланований плано-фінансовим відділом. 

   

4. Затвердження лімітів стипендіатів.  

Начальник планово-фінансового відділу Осипова І.В.  

 

СЛУХАЛИ:  начальника планово-фінансового відділу Осипову І.В. 

про затвердження лімітів стипендіатів. 

УХВАЛИЛИ:  встановити ліміт стипендіатів у розмірі 45% на перший  

семестр 2020-2021 навчального року для студентів, які навчаються в ОНАХТ, 

Механіко-технологічному коледжі ОНАХТ, Коледжі промислової 

автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ, Коледжі нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ, Одеському 

технічному коледжі ОНАХТ за державним замовленням на всіх факультетах 

(відділеннях), курсах за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) і 

набувають право на призначення академічної стипендії. 



 

5. Про відрахування з аспірантури. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

СЛУХАЛИ:  про відрахування Битки Тетяни Вікторівни, аспірантки ІІІ 

року денної форми навчання кафедри харчової хімії та експертизи, з 

аспірантури  за власним бажанням за сімейними обставинами. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Битку Тетяну Вікторівну, аспірантку ІІІ 

року денної форми навчання кафедри харчової хімії та експертизи, з 

аспірантури  за власним бажанням за сімейними обставинами. 

 

6. Затвердження: 

6.1)  змін до графіку освітнього процесу на 2019-2020 н.р.; 

 

СЛУХАЛИ:  про зміни до графіку освітнього процесу на 2019-2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до графіку освітнього процесу на 2019-

2020 н.р. 

6.2) навчальних планів для здобувачів на 2020-2021 н.р.; 

СЛУХАЛИ:  про затвердження навчальних планів для здобувачів 

на 2020-2021 н.р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні плани для здобувачів на 2020-

2021 н.р. 

6.3)  графіку освітнього процесу на 2020-2021 н.р.  

СЛУХАЛИ:  про затвердження графіку освітнього процесу на 2020-

2021 н.р.  

УХВАЛИЛИ: затвердити графік освітнього процесу на 2020-2021 н.р.  

6.4) освітніх програм. 

СЛУХАЛИ: про затвердження освітніх програм. 

УХВАЛИЛИ: затвердити освітні програми. 

 

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

структурні підрозділи ОНАХТ: 

 

7.1) Положення про Всеукраїнську літню школу з програмування 

для школярів в ОНАХТ; 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з програмування для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

програмування для школярів в ОНАХТ. 

 

7.2) Положення про Всеукраїнську літню школу з біології для 

школярів в ОНАХТ. 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з біології для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

біології для школярів в ОНАХТ. 

http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-litnij-shkoli-z-programuvannya.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf


 

7.3) Положення про Всеукраїнську літню школу з історії “КЛІО” 

для школярів в ОНАХТ; 

 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з історії «КЛІО» для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

історії «КЛІО» для школярів в ОНАХТ. 

 

7.4) Положення про Всеукраїнську літню школу з географії 

COMPASS для школярів в ОНАХТ; 

 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з географії COMPASS для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

географії COMPASS для школярів в ОНАХТ. 

 

7.5) Положення про Всеукраїнську літню школу з української мови 

для школярів в ОНАХТ; 

 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з української мови для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

української мови для школярів в ОНАХТ. 

 

7.6) Положення про Всеукраїнську літню школу з іноземних мов 

для школярів в ОНАХТ; 

 

СЛУХАЛИ:  про затвердження Положення про Всеукраїнську літню 

школу з іноземних мов для школярів в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Всеукраїнську літню школу з 

іноземних мов для школярів в ОНАХТ. 

 

7.7) Зміни до Правил призначення стипендій. 

 

СЛУХАЛИ:  про затвердження змін до Правил призначення стипендій. 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Правил призначення стипендій. 

 

 

8. Про рекомендацію до друку: 

8.1) монографії «Економічна безпека підприємства харчової 

промисловості за умов трансформаційних перетворень: теоретико-

методологічні засади». Автор: Ткачук Г.О. 

 

СЛУХАЛИ:  про рекомендацію до друку монографії «Економічна 

http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-Vseukrayinsku-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-geografiyi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-Vseukrayinsku-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-geografiyi.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-z-inozemnih-mov.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf
http://vr.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/Polozhennya-pro-litnyu-shkolu-dlya-shkolyariv-z-biologiyi-v-ONAHT.pdf


безпека підприємства харчової промисловості за умов трансформаційних 

перетворень: теоретико-методологічні засади». Автор: Ткачук Г.О. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Економічна безпека 

підприємства харчової промисловості за умов трансформаційних 

перетворень: теоретико-методологічні засади». Автор: Ткачук Г.О. 

 

8.2) монографії «Розробка інноваційних технологій пробіотичних 

тоніків із використанням квітів Tagetes patula». Автори:  Ткаченко Н.А., 

Дец Н.О.,  Ланженко Л.О.,   Севастьянова О.В.,   Вікуль С.І.,   Гончарук 

Я.А. 

 

СЛУХАЛИ:  про рекомендацію до друку монографії «Розробка 

інноваційних технологій пробіотичних тоніків із використанням 

квітів Tagetes patula». Автори:  Ткаченко Н.А., Дец Н.О.,  Ланженко Л.О.,   

Севастьянова О.В.,   Вікуль С.І.,   Гончарук Я.А. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Розробка 

інноваційних технологій пробіотичних тоніків із використанням 

квітів Tagetes patula». Автори:  Ткаченко Н.А., Дец Н.О.,  Ланженко Л.О.,   

Севастьянова О.В.,   Вікуль С.І.,   Гончарук Я.А. 

 

8.3) підручника «Основи птахівництва та переробки птиці». 

Автори: Віннікова Л.Г., Поварова Н.М., Синиця О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  про рекомендацію до друку підручника «Основи 

птахівництва та переробки птиці». Автори: Віннікова Л.Г., Поварова Н.М., 

Синиця О.В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник «Основи 

птахівництва та переробки птиці». Автори: Віннікова Л.Г., Поварова Н.М., 

Синиця О.В. 

 
8.4) тез 80-ї наукової конференції викладачів; 

 

СЛУХАЛИ:  про рекомендацію до друку тез 80-ї наукової конференції 

викладачів. 

 УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку тези 80-ї наукової конференції 

викладачів. 

 

8.5) збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-методичної 

конференції «Забезпечення якості вищої освіти» (електронне видання). 

 

СЛУХАЛИ:  про рекомендацію до друку збірника матеріалів ІІ 

Всеукраїнської науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої 

освіти» (електронне видання).  
 




