
   Рішення засідання Вченої ради №12 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 1 липня 2016 року 

 
 

1. Результати літньої сесії та державної атестації випускників академії. 

Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А. 

 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. щодо попередніх 

результатів літньої сесії та державної атестації випускників академії. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. прийняти до відома. 

2. Деканам факультетів та завідувачам кафедр проаналізувати результати 

літньої сесії та розробити план заходів до подальшого покращення якості 

та успішності навчання. 

3. Директорам інститутів узагальнити досвід комплексного дипломного 

проектування та спланувати його тематику виходячи з актуальних потреб 

ринку та загально академічних потреб. 

4. Завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів вжити заходи щодо 

побудови банка даних з тематики й анотацій дипломного проектування та 

його розміщення на сайтах кафедр. 

5. Організувати дискусію щодо підвищення якості дипломного проектування 

та магістерських робіт. 

6. Запровадити нові підходи, нове положення щодо складу ДЕК: не менше 

70% представників бізнесу, промисловості тощо. 

 

2. Розгляд і затвердження «Концепції енергетичної програми ОНАХТ на 

2016-2017 роки». 

  Проректор з ЕРтаАГР Мосієнко Г.А.,  

завідувач кафедри ПОтаЕМ Бурдо О.Г. 

 

СЛУХАЛИ: проректора з ЕРтаАГР Мосієнка Г.А. та завідувача кафедри 

ПОтаЕМ Бурдо О.Г. щодо «Концепції енергетичної програми ОНАХТ на 

2016-2017 роки». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити нову «Концепцію енергетичної програми  ОНАХТ на 2016-2017 

роки». 

2. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль за економією 

енергоресурсів в своїх підрозділах. 

3. Проректорам за напрямами роботи надати пропозиції щодо графіка 

учбового процесу, враховуючи проведення  учбових занять тільки в одному з 

корпусів та заборонити доступ до інших приміщень під час зимових канікул, а 

проректору з НПта НР Трішину Ф.А. та начальнику учбового відділу Кручек 



О.А. провести оптимізацію графіка навчального процесу з метою скорочення 

витрат енергії. 

4. Зробити попередній розрахунок вартості утеплення фасаду учбового 

корпусу «Дфіз» та «Дхім» з подальшим укладенням підрядного договору. 

5. Проректору з ЕР та АГР Мосієнку Г.А. заключити договір на встановлення 

теплових завіс на входи до учбових корпусів. 

6. Керівникам структурних підрозділів приділити особливу увагу  утепленню 

чи заміні вікон в закріплених за ними приміщень. 

7. Начальнику планово-фінансового відділу Осиповій І.В., проректору з ЕР та 

АГР Мосієнку Г.А. передбачити в кошторисі оплату робіт з капітального 

ремонту покрівлі учбового корпусу «В» з укріпленням фундаменту. 

8. Проректору з ЕР та АГР Мосієнку Г.А. виконати силами будівельної групи 

перекриття повітряних потоків через міжкорпусні ворота по вул. Канатній. 

9. Проректору з ЕР та АГР Мосієнку Г.А.  та деканам академії забезпечити 

переселення мешканців гуртожитків на час канікул на нижні поверхи, 

провести консервацію верхніх поверхів гуртожитків. 

10. Проректору з НП та НР Трішину Ф.А. забезпечити розробку реальних 

дипломних проектів з подальшим впровадженням в академії. 

11. Деканам та директорам студмістечок продовжити роботу зі студентами по 

заміні лампочок на енергозберігаючі при поселенні в гуртожитках. 

12. Звернутися до МОН України і профільний комітет ВР України щодо 

розгляду проекту державної програми «Гуртожиток».  

13. Запровадити новий порядок оплати за гуртожиток. 

14. Вивчити гранти ЄС щодо запровадження енергоефективних проектів. 

15. З 01.09.2016 р. створити Центр енергетичного моніторингу. 

 

3. Затвердження «Концепції виховної роботи і фізичного розвитку 

студентів і викладачів академії» 

Проректор з НПтаВР Кананихіна О.М. 

 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Кананихіну О.М. про затвердження 

«Концепції виховної роботи і фізичного розвитку студентів і викладачів 

академії». 

УХВАЛИЛИ: затвердити «Концепцію виховної роботи і фізичного 

розвитку студентів і викладачів академії». 

 

 

4. Звіти та обрання за конкурсом на вакантні посади. 

 

4.1) СЛУХАЛИ: подання Мардар М.Р. на продовження контракту на 

посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків. 

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про 

здобувача. 

 






























