ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ
від 21.03.2019 року
№6
Засідання Ради з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ
Голова – Соловей А.О.
Секретар – Стояно О.О.
Присутні: усього членів Ради – 54 осіб,
присутніх – 42 особи (список додається до протоколу).
Порядок денний:
1. Про роботу студмістечка ОНАХТ. (Доповідач: Директор студентського
містечка ОНАХТ В.С. Козулін)
2. Булінг – як актуальна соціальна проблема. (Доповідач: ст. викладач кафедри
СФіП І.А. Осадча)
3. Про затвердження Плану протидії булінгу в ОНАХТ на 2019 рік. (Доповідачі:
ст. викладач кафедри СФіП І.А. Осадча)
4. Про затвердження Плану роботи з профілактики правопорушень і протидії
корупції в академії і коледжах ОНАХТ на 2019 рік. (Доповідачі: начальник
служби безпеки ОНАХТ Ю.Д. Чумаченко, начальник відділу з питань запобігання
та виявлення корупції ОНАХТ Г.А. Шевченко)
5. Про вибори Президента України. (Доповідач: Голова РГОВ ОНАХТ
А.О. Соловей)
6.Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Директора студентського містечка ОНАХТ В.С. Козуліна про роботу
студмістечка, який в своїй доповіді торкнувся таких питань: витрати на оплату
спожитих ресурсів: газу, води, електричної енергії, опалення; проблеми поселення
в гуртожитки студентів-пільговиків; ремонт приміщень гуртожитків, а також
доповів про проведення рейдів представниками Студентської Ради по кімнатах
гуртожитків, які дозволили виявити випадки використання студентами
несправних електроприводів у кімнатах та порушення правил протипожежної
безпеки.
УХВАЛИЛИ:
1.1) Взяти інформацію до відома.
1.2) До 15 квітня Студентській Раді ОНАХТ розробити заходи щодо
запобігання порушення правил протипожежної безпеки і використання
електроприводів у кімнатах гуртожитків та мері покарання.
1.3) Кураторам академічних груп з'ясувати студентів-пільговиків у групах.
Деканатам до 1 травня скласти або поновити списки студентів-пільговиків.

1.4) Кураторам академічних груп довести до студентів-пільговиків
інформацію про пільги та умови, за яким ці пільги надаються.
2. СЛУХАЛИ:
Старшого викладача кафедри соціології, філософії і права І.А. Осадчу про
булінг – як актуальна соціальна проблема. І.А. Осадча проінформувала про
прийняття у грудні 2018 року Закону про протидію булінгу та короткий зміст
цього документу.
УХВАЛИЛИ:
2.1) Взяти інформацію до відома.
2.2) Кураторам та заступникам деканів довести до студентів зміст Закону
про протидію булінгу.
3. СЛУХАЛИ:
Старшого викладача кафедри соціології, філософії і права І.А. Осадчу про
План протидії булінгу в ОНАХТ на 2019 рік.
УХВАЛИЛИ:
3.1) Доповнити План протидії булінгу в ОНАХТ на 2019 рік та розглянути і
затвердити на наступному засіданні РГОВ.
4. СЛУХАЛИ:
Начальника служби безпеки ОНАХТ Ю.Д. Чумаченко про затвердження
плану роботи з профілактики правопорушень і протидії корупції в академії і
коледжах ОНАХТ на 2019 рік.
УХВАЛИЛИ:
4.1) Затвердити План роботи з профілактики правопорушень і протидії
корупції в академії і коледжах ОНАХТ на 2019 рік.
5. СЛУХАЛИ:
Голову РГОВ ОНАХТ А.О. Солов’я про вибори Президента України.
УХВАЛИЛИ:
5.1) Взяти інформацію до відома.
6. СЛУХАЛИ:
Голову профкому студентів Д.М. Скрипніченко про відвідування
студентами-першокурсниками ОНАХТ музею «Партизанська слава» у м. Одеса,
який провів аналіз кількісних показників по групах, факультетах та інститутах
ОНАХТ. Згідно звіту 540 з 680 першокурсників відвідували музей «Партизанська

слава». Тому Д.М. Скрипніченко запропонував організувати ще раз таку ж
екскурсію.
УХВАЛИЛИ:
6.1) Взяти інформацію Д.М. Скрипніченко до відома.
6.2) Кураторам, заступникам деканів надати Д.М. Скрипніченку до 10
квітня пропозиції щодо відвідування студентами ОНАХТ музею «Партизанська
слава», м. Одеса у другому семестрі 2018-2019 н.р.
Голова Ради з гуманітарної освіти та
виховання ОНАХТ

А.О. Соловей

Секретар Ради з гуманітарної освіти та
виховання ОНАХТ

О.О. Стояно

