Рішення засідання Вченої ради № 13
Одеської національної академії харчових технологій
від 07 березня 2017 року

1. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті технології зерна,
хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива, на
факультеті технології вина та туристичного бізнесу.
Декан факультету ТЗХКВіБ Соц С.М.,
декан факультету ТВта ТБ Саркісян Г.О.
СЛУХАЛИ:
декана факультету ТЗХКВіБ Соца С.М., декана
факультету ТВтаТБ Саркісян Г.О. про стан профорієнтаційної роботи на
факультеті технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів,
комбікормів і біопалива, на факультеті технології вина та туристичного
бізнесу.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Забезпечити просування \¥еЬ-сайтів кафедр і факультетів.
3. Посилити профорієнтаційну діяльності в соціальних мережах.
Виконавці: декани факультетів, завідувачі кафедр, відповідальні за
профорієнтаційну роботу на факультетах.
4. Декану факультету ТВтаТБ Саркісян Г.О. організувати профорієнтаційну
зустріч французької делегації студентів з абітурієнтами спеціалізованих шкіл
з вивчення французької мови для популяризації академічної мобільності та
ОІ-ІАХТ.
5.
Рекомендувати деканам факультетам збільшити різноманітність
майстер-класів.
6. Оновити склад Студентського клубу гірофорієнтаторів.
7.
Оновити та розширити список шкіл, з якими постійно проводиться
профорієнтаційна робота.
Виконавці:
декани факультетів,
відповідальні за профорієнтаційну
роботу
на
факультетах,
голови
студентського
самоврядування
факультетів.
8.
Оновити рекламні відео-ролики щодо популяризації спеціальностей
факультетів.
Виконавці:
декани факультетів,
відповідальні за профорієнтаційну
роботу
на
факультетах,
голови
студентського
самоврядування
факультетів.
9. Продовжити участь у загальноміських заходах.

2. Аналіз кадрового забезпечення науково-педагогічними кадрами.
Начальник відділу кадрів Базутова Т.В.
С Л У Х А Л И : начальника відділу кадрів Базутову Т.В. з аналізом
кадрового забезпечення науково-педагогічними кадрами.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) керівникам усіх структурних підрозділів проаналізувати стан кадрового
забезпечення (у т.ч. у розрізі вікового стану, підбору кваліфікованих
спеціалістів тощо)
3) директорам інститутів, керівникам за напрямками діяльності звернути
увагу на необхідність створення умов для відтворення педагогічного
кадрового потенціалу.
3. Про створення випускових кафедр у технікумах, що входять до
складу ОІІАХТ.
С Л У Х А Л И : про створення випускових кафедр у технікумах, що
входять до складу ОНАХТ.
У Х В А Л И Л И : створити випускові кафедри у технікумах, що входять
до складу ОНАХТ: у Механіко-технологічному технікумі кафедру
«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»; у Технікумі
газової та нафтової промисловості кафедру «Нафтогазових і хімічних
технологій та біоінженерії»; у Технікумі промислової автоматики кафедру
«Інформаційної справи і діловодства».
4. Про зміну назв відокремлених структурних підрозділів: Технікуму
промислової автоматики, Технікуму газової та нафтової промисловості,
Мсханіко-технологічного технікуму.
С Л У Х А Л И : про зміну назв відокремлених структурних підрозділів:
Технікуму промислової автоматики, Технікуму
газової та нафтової
промисловості, Механіко-технологічного технікуму.
У Х В А Л И Л И : звернутися до керівництва МОН України щодо
перейменування та зміни статусу наступних технікумів, як відокремлених
структурних підрозділів ОНАХТ: Технікум промислової автоматики на
Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій; Технікум
газової та нафтової промисловості на Коледж нафтогазових технологій,
інженерії та інфраструктури сервісу; Механіко-технологічного технікум на
Механіко-технологічний коледж.
5. Про відкриття нових спеціалізацій.
Завідувач
кафедри
процесів,
менеджменту Бурдо О.Г.

обладнання

та

енергетичного

СЛУХАЛИ:
завідувача
кафедри
процесів,
обладнання
та
енергетичного менеджменту Бурдо О.Г. про відкриття нових спеціалізацій.
У Х В А Л И Л И : проректору з НПтаНР Трішину Ф.А. разом з
відповідними деканами і завідувачем кафедри процесів, обладнання та
енергетичного менеджменту Бурдо О.Г. розробити план реалізації відкриття
зазначених спеціалізацій.
6. Про перезатвердження теми кандидатської дисертації.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
6.1) С Л У Х А Л И : про перезатвердження теми кандидатської дисертації
Філіпенко Ользі Іванівні викладачу кафедри українознавства та
лінгводитактики з «Проблематика і художня своєрідність творчості Докії
Гуменної» (спеціальність 10.01.01 - українська література) на «Естетичні
функції
символів
у
творчості
Докії
Гуменної»
(спеціальність
10.01.01 - українська література). Науковий керівник - д.філол.н.,
проф. Віват Г.І.
УХВАЛИЛИ:
перезатвердити
тему
кандидатської
дисертації
Філіпенко Ользі Іванівні викладачу кафедри українознавства та
лінгводитактики з «Проблематика і художня своєрідність творчості Докії
Гуменної» (спеціальність 10.01.01 - українська література) на «Естетичні
функції
символів
у
творчості
Докії
Гуменної»
(спеціальність
10.01.01 - українська література). Науковий керівник - д.філол.н.,
гіроф. Віват Г.І.
6.2) СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми кандидатської дисертації
Бондар Вікторії Анатоліївні аспірантці III року навчання без відриву від
виробництва кафедри менеджменту і логістики з «Організація виробництва
екологічно
чистої
продукції на
підприємствах
переробки
зерна»
(спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)) на «Управлінські механізми виробництва органічної
продукції зернопереробних підприємств» (спеціальність 08.00.04 - економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Науковий
керівник - д.е.н., доц. Седікова І. О.
УХВАЛИЛИ:
перезатвердити
тему
кандидатської
дисертації
Бондар Вікторії Анатоліївні аспірантці III року навчання без відриву від
виробництва кафедри менеджменту і логістики з «Організація виробництва
екологічно
чистої
продукції
на
підприємствах
переробки
зерна»
(спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)) на «Управлінські механізми виробництва органічної
продукції зернопереробних підприємств» (спеціальність 08.00.04 - економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Науковий
керівник - д.е.н., доц. Седікова І. О.
7. Про рекомендацію до друку:

7.1) навчального посібника «Економіка підприємства». Автори:
Вігуржинська C.B., Басюркіна Н.И., Свистун Т.В.
С Л У Х А Л И : про рекомендацію до друку
«Економіка підприємства». Автори: Вігуржинська
Свистун Т.В.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до друку
«Економіка підприємства». Автори: Вігуржинська
Свистун Т.В.

навчального посібника
C.B., Басюркіна Н.И.,
навчальний посібник
C.B., Басюркіна Н.И.,

7.2) навчального посібника «Конструктивні фрактали в теорії
множин». Автори: Герега О.М.
С Л У Х А Л И : про рекомендацію до друку навчального
«Конструктивні фрактали в теорії множин». Автори: Герега О.М.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до друку навчальний
«Конструктивні фрактали в теорії множин». Автори: Герега О.М.

посібника
посібник

8.
Затвердження акредитаційних, ліцензійних справ та супутніх
документів.
Директор Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої
освіти Мураховський В.Г.
С Л У Х А Л И : директора Навчально-методичного центру забезпечення
якості вищої освіти Мураховського В.Г. про затвердження акредитаційних,
ліцензійних справ та супутніх документів.
У Х В А Л И Л И : затвердити акредитаційні, ліцензійні справи та супутні
документи.
9. Затвердження Положення про Всеукраїнську Олімпіаду Одеської
національної академії харчових технологій для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти.
С Л У Х А Л И : про затвердження Положення про Всеукраїнську
Олімпіаду Одеської
національної
академії
харчових
технологій для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти.
УХВАЛИЛИ:
1 ) затвердити Положення про Всеукраїнську Олімпіаду Одеської
національної академії харчових технологій для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти;
2) проректору з НПтаГІР Трішину Ф.А., директору Центру управління
прийомом на навчання Корзая Н.Р., деканам
вжити заходи щодо
розповсюдження інформації серед школярів для залучення до участі в
олімпіаді.

10. Про внесення змін до:
10.1) Порядку переведення студентів ОІІАХТ на місця державного
замовлення;
С Л У Х А Л И : про внесення змін до Порядку переведення студентів
ОНАХТ на місця державного замовлення.
У Х В А Л И Л И : затвердити зміни до Порядку переведення студентів
ОНАХТ на місця державного замовлення.
10.2) Правил призначення стипендій в ОИАХТ;
С Л У Х А Л И : про внесення змін до Правил призначення стипендій в
ОНАХТ.
У Х В А Л И Л И : затвердити зміни до Правил призначення стипендій в
ОНАХТ.
10.3) Положення про організацію освітнього процесу;
С Л У Х А Л И : про внесення змін до Положення про
освітнього процесу.
У Х В А Л И Л И : затвердити зміни до Положення про
освітнього процесу.

організацію
організацію

10.4) Положення про присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам ОНАХТ.
С Л У Х А Л И : про внесення змін до Положення про присвоєння вчених
звань науковим і науково-педагогічним працівникам ОНАХТ. Зміни
додаються.
У Х В А Л И Л И : затвердити зміни до Положення про присвоєння вчених
звань науковим і науково-педагогічним працівникам ОНАХТ.
11. Про профілактику правопорушень.
Ректор Єгоров Б.В.
С Л У Х А Л И : ректора ОНАХТ Єгорова Б.В. про профілактику
правопорушень.
Ректор Єгоров Б.В. зосередив увагу на аспекти нашої діяльності.
Зокрема про фінансову, облікову і виконавчу дисципліну.
В ОНАХТ минулий рік мали місце факти неправомірної дії і це не
сприяє нашому іміджу. Звернувся до усіх, щоб більше таких проявів в
ОНАХТ не було. Зараз почався аудиторний семестр і є ті, хто ще щось не
склав. Якщо у завідувача кафедри виникає підозра щодо дії будь-якого
викладача, або має інформацію щодо порушень, то найперше, що він може

зробити - взяти на себе відповідальність щодо
заборгованостей.
У Х В А Л И Л И : інформацію прийняти до відома.

прийому

даних

12. Офіційна заява Єгорова Б.В. про дострокове припинення
повноважень ректора ОНАХТ та про оголошення конкурсу про вибори
ректора ОНАХТ.
С Л У Х А Л И : Єгорова Б.В. про дострокове припинення повноважень
ректора ОНАХТ та про оголошення конкурсу про вибори ректора ОНАХТ.
Єгоров Б.В. коротко розповів про основні напрями роботи та
результати діяльності академії з 2003 року. Навів статистичні дані.
Єгоров Б.В. оголосив своє рішення про дострокове припинення
повноважень ректора ОНАХТ. Заяву Єгорова Б.В. МОН України
задовольнило і надійшов наказ до ОНАХТ про призначення Єгорова Б.В.
виконуючим обов'язки ректора ОНАХТ.
06.03.2017р. в газеті «Освіта України» надруковано об'яву про
оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ОНАХТ.
Академія строго і чинно дотримується законодавства.
Єгоров Б.В. пояснив причину дострокового припинення повноважень:
1) вибори восени не найкращий час для колективу, 2) входити в приймальну
компанію на посаді виконуючого обов'язки це викликати недовіру у
суспільства, 3) восени 115 річниця заснування ОНАХТ.
Єгоров Б.В. повідомив, що вирішив приймати участь у виборах.
Сьогодні приймають участь усі наукові, науково-педагогічні та
педагогічні працівники ОНАХТ та відокремлених структурних підрозділів
ОНАХТ. Сформовано організаційний комітет і виборчу комісію.
Вибори призначено на 15.06.2017р. Закликав усіх прийти на вибори.
У Х В А Л И Л И : інформацію прийняти до рідома

Голова Вченої
д. т. н., профе

Б. В. Єгоров

Вчений секрі
к. ф.-м. н., до

Ю. Є. Федченко

