
          

   Рішення засідання Вченої ради 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 26 квітня 2016 року 

 

1.  Порівняльний аналіз діяльності ОНАХТ серед ВНЗ Одеського регіону 

в 2015 році. 

 Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.  
 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. з порівняльним 

аналізом діяльності ОНАХТ серед ВНЗ Одеського регіону в 2015 році. 

УХВАЛИЛИ : 1. Інформацію проректора з НПтаНР  Трішина Ф.А. 

прийняти до відома. 

2. Розмістити на сайті академії «Порівняльний аналіз діяльності 

ОНАХТ серед ВНЗ Одеського регіону в 2015 році» (до 5.05.2016р.). 

3. Відмітити позитивне зростання переважної більшості показників та 

продовжити роботу з їх подальшого покращення; 

4. У 2016 році приділити особливу увагу на заходах по: 

- зменшенню відсотку відрахованих студентів з причин академічної 

неуспішності; 

- збільшенню обсягів науково-дослідницької роботи; 

- збільшенню  кількості статей, опублікованих у міжнародних 

виданнях; 

- вжити додаткових заходів щодо зростання кількості іноземних 

студентів; 

- забезпечити зростання кількості призових місць у мистецьких 

конкурсах. 

Відповідальні:  проректори за напрямками робіт. 
 

2. Звіти: зв’язку з обранням за конкурсом на посади директорів 

інститутів, декана факультету, завідувачів, професорів кафедр (таємне 

голосування).  

2.1. СЛУХАЛИ: подання Волкова В.Е. на продовження контракту на 

посаді директора Навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та 

робототехніки ім. П.М. Платонова. Вчений секретар довела до відома членів 

Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Волкова В.Е. до бюлетенів для таємного голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 71, 

проти – 2, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Волкова В.Е. на продовження контракту на посаді директора 

Навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та робототехніки ім. 

П.М. Платонова. 

2.2. СЛУХАЛИ: подання Каламан О.Б. на продовження контракту на 

посаді директора навчально-наукового інституту прикладної економіки та 



менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. Вчений секретар довела до відома членів 

Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Каламан О.Б. до бюлетенів для таємного голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 72, 

проти – 1, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Каламан О.Б. на продовження контракту на посаді директора 

навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту ім. 

Г.Е. Вейнштейна. 

2.3. СЛУХАЛИ: подання Косого Б.В. на продовження контракту на 

посаді директора навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та 

екоенергетики ім. В.С. Мартиновського. Вчений секретар довела до відома 

членів Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Косого Б.В. до бюлетенів для таємного голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 73, 

проти – немає, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву 

академії кандидатуру Косого Б.В. на продовження контракту на посаді 

директора навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та 

екоенергетики ім. В.С. Мартиновського. 

2.4. СЛУХАЛИ: подання Солоницької І. В. на продовження контракту 

на посаді директора навчально-наукового технологічного інституту харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова. Вчений секретар довела до відома 

членів Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Солоницької І. В. до бюлетенів для таємного 

голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 70, 

проти – 1, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Солоницької І. В. на продовження контракту на посаді 

директора навчально-наукового технологічного інституту харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова. 

2.5. СЛУХАЛИ: подання Орлової С.С. на продовження контракту на 

посаді декана факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та 

технічного дизайну. Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради 

основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Орлової С.С. до бюлетенів для таємного голосування.  



    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 73, 

проти – немає, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву 

академії кандидатуру Орлової С.С. на продовження контракту на посаді 

декана факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та 

технічного дизайну. 

2.6. СЛУХАЛИ: подання Капрельянца Л.В. на продовження контракту 

на посаді завідувача кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. 

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про 

здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Капрельянца Л.В. до бюлетенів для таємного 

голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 71, 

проти – немає, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Капрельянца Л.В. на продовження контракту на посаді 

завідувача кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. 

2.7. СЛУХАЛИ: подання Ткаченко О.Б. на продовження контракту на 

посаді завідувача кафедри безпеки, експертизи та товарознавства. Вчений 

секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Ткаченко О.Б.  до бюлетенів для таємного 

голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 69, 

проти – 3, недійсних бюлетенів – 1, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Ткаченко О.Б.  на продовження контракту на посаді завідувача 

кафедри безпеки, експертизи та товарознавства. 

2.8. СЛУХАЛИ: подання Гладушняка О.К. на продовження контракту 

на посаді професора кафедри процесів, обладнання та енергетичного 

менеджменту. Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні 

дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Гладушняка О.К. до бюлетенів для таємного 

голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 72, 

проти – немає, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати керівництву академії 



кандидатуру Гладушняка О.К. на продовження контракту на посаді 

професора кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту. 

2.9. СЛУХАЛИ: подання Ткаченко О.Б. на продовження контракту на 

посаді професора кафедри технології вина та енології. Вчений секретар 

довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Ткаченко О.Б. до бюлетенів для таємного 

голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 71, 

проти – 2, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Ткаченко О.Б.на продовження контракту на посаді професора 

кафедри технології вина та енології. 

 2.10. СЛУХАЛИ: подання Чижа А.О. на продовження контракту на 

посаді професора кафедри електромеханіки та мехатроніки. Вчений секретар 

довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

включити кандидатуру Чижа А.О. до бюлетенів для таємного голосування.  

    Обрано лічильну комісію у складі: д.т.н. Жигунова Д. О., доц. Котлика 

С.В., доц. Устенко І.А., доц. Фесенко О.О.,  Рибалки А.Ю. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.  

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 72, 

проти – 2, недійсних бюлетенів – немає, рекомендувати керівництву академії 

кандидатуру Чижа А.О. на продовження контракту на посаді професора 

кафедри електромеханіки та мехатроніки. 
 

3. Затвердження розмірів мінімального навантаження для викладачів 

кафедр академії та норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи. 

Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А. 
 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А., який виступив з 

обґрунтуванням мінімального навчального навантаження в кількості 350 

академічних годин. Трішин Ф.А. подав норми часу для розрахунку і обліку 

навчальної роботи. 

УХВАЛИЛИ: затвердити мінімальне навчальне навантаження в 350 

академічних годин, за умови відповідного співвідношення кількості 

студентів за певною спеціальністю або напряму підготовки на одного 

викладача, що затверджено нормами Кабінету Міністрів України та норми 

часу для розрахунку і обліку навчальної роботи. 

 

4. Про затвердження освітньо-наукових програм phD докторантів і 

навчальних планів їх реалізації. 

Ректор Б.В.Єгоров,  

завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 
 



СЛУХАЛИ: ректора Б.В.Єгорова та завідувача відділом аспірантури і 

докторантури Лівенцову О.О. щодо затвердження освітньо-наукових програм 

phD докторантів і навчальних планів їх реалізації. 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити освітньо-наукові програми phD 

докторантів і навчальні планів їх реалізації; 

2) затвердити перелік спеціалізацій, надані гарантами по кожній групі в 

phD докторантурі. 
 

5.  Про затвердження навчальних планів за всіма напрямами підготовки 

і спеціальностями, графіку навчального процесу 2016-2017 н.р.; 

затвердження пропозицій щодо проектів стандартів вищої освіти. 

Начальник учбового відділу Кручек О.А., 

Директор ЦУПН Кордзая Н.Р. 

 

СЛУХАЛИ: начальника учбового відділу Кручек О.А., директора 

ЦУПН Кордзая Н.Р. щодо затвердження навчальних планів за всіма 

напрямами підготовки і спеціальностями, графіку навчального процесу 2016-

2017 н.р. та про затвердження пропозицій щодо проектів стандартів вищої 

освіти. 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити навчальні плани за всіма напрямами 

підготовки і спеціальностями, у тому числі й навчальні плани ПДО та 

Підготовчого відділення ЦУПН та графік навчального процесу 2016-2017 

н.р.; 

2) затвердити пропозиції щодо проектів стандартів вищої освіти. 
 

6. Про зміни у структурі академії 

 Завідувач кафедри БМтаФ Капрельянц Л.В. 

 

СЛУХАЛИ: голову комісії структурних реорганізацій, завідувача 

кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Капрельянца Л.В. 

щодо змін у структурі академії.    

УХВАЛИЛИ:  

1. З 05 липня 2016 року ліквідувати: 

- Відділ міжнародних організацій і договорів Центру міжнародного 

співробітництва; 

- Відділ міжнародних проектів і грантів Центру міжнародного 

співробітництва; 

- Відділ закордонних відряджень, підвищення наукової кваліфікації та 

отримання подвійних дипломів Центру міжнародного співробітництва; 

- Відділ академічної мобільності студентів Центру міжнародної освіти. 

2. З 05 липня 2016 року створити:  

- Відділ міжнародних грантів; 

- Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 

3. До складу Центру міжнародного співробітництва включити: 

- Відділ міжнародних грантів; 

- Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 

4. До складу Центру міжнародної освіти включити: 

- Відділ освіти іноземних громадян; 

- Підготовче відділення іноземних громадян. 



5. Скасувати наступні посади: 

- проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків; 

-  проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи. 

6. З 27 квітня в 2016р.  вести наступні посади: 

- проректор з наукової роботи; 

- проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків. 

7.  Надати лабораторії кафедри теплофізики та прикладної екології статусу 

науково-дослідної лабораторії. 

 8. Затвердити положення відповідних структурних підрозділів. 

 

7. Про припинення виплати стипендії КМУ для молодих учених. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

СЛУХАЛИ: про припинення Труфкаті Людмилі Вікторівні  к.т.н., 

доценту кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування,  виплату 

стипендії Кабінету Міністрів України з 01.07.2016 р., у зв’язку з набуттям 35-

річного віку. 

УХВАЛИЛИ: припинити Труфкаті Людмилі Вікторівні  к.т.н., доценту 

кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування,  виплату стипендії 

Кабінету Міністрів України з 01.07.2016 р., у зв’язку з набуттям 35-річного 

віку. 

 

8. Про відрахування з аспірантури. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

8.1) СЛУХАЛИ: про відрахування Драгунової Юлії Олександрівни, 

аспірантки IV року навчання кафедри кріогенної техніки без відриву від 

виробництва на умовах договору, із аспірантури за власним бажанням, у 

зв’язку неможливістю оплати за навчання,  з правом подальшого поновлення 

на навчання для завершення та захисту кандидатської дисертації. Науковий 

керівник - проф. Наєр В’ячеслав Андрійович. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Драгунову Юлію Олександрівну, аспірантку 

IV року навчання кафедри кріогенної техніки без відриву від виробництва на 

умовах договору, із аспірантури за власним бажанням, у зв’язку 

неможливістю оплати за навчання,  з правом подальшого поновлення на 

навчання для завершення та захисту кандидатської дисертації. Науковий 

керівник - проф. Наєр В’ячеслав Андрійович. 

 

8.2) СЛУХАЛИ: про відрахування Васютінської Неллі 

Олександрівної, аспірантки III року навчання кафедри кріогенної техніки з 

відривом від виробництва, із аспірантури за власним бажанням, у зв’язку зі 

зміною місця проживання,  з правом подальшого поновлення на навчання для 

завершення та захисту кандидатської дисертації. Науковий керівник - проф. 

Бондаренко Віталій Леонідович. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Васютінську Неллі Олександрівну, 

аспірантку III року навчання кафедри кріогенної техніки з відривом від 

виробництва, із аспірантури за власним бажанням, у зв’язку зі зміною місця 

проживання,  з правом подальшого поновлення на навчання для завершення 



та захисту кандидатської дисертації. Науковий керівник - проф. Бондаренко 

Віталій Леонідович. 

 

8.3) СЛУХАЛИ: про відрахування Нестеренко Володимири 

Володимирівни, аспірантки IV року навчання кафедри технології 

ресторанного і оздоровчого харчування  без відриву від виробництва, із 

аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами, у зв’язку з 

необхідністю виїзду за кордон, з правом подальшого поновлення на навчання 

для завершення та захисту кандидатської дисертації. Науковий керівник - 

проф. Д’яконова  Анджела Костянтинівна. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Нестеренко Володимиру Володимирівну, 

аспірантку IV року навчання кафедри технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  без відриву від виробництва, із аспірантури за власним 

бажанням за сімейними обставинами, у зв’язку з необхідністю виїзду за 

кордон, з правом подальшого поновлення на навчання для завершення та 

захисту кандидатської дисертації. Науковий керівник - проф. Д’яконова  

Анджела Костянтинівна. 

 

8.4) СЛУХАЛИ: про відрахування Легкого Володимира Андрійовича, 

аспіранта І року навчання з відривом від виробництва кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки на умовах договору, 

(спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, науковий 

керівник проф. Плотніков В.М.), із аспірантури у зв’язку з порушенням умов 

Договору про надання освітніх послуг №13/2015 від 30 листопада 2015 р. 

(несплата за навчання). 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Легкого Володимира Андрійовича, 

аспіранта І року навчання з відривом від виробництва кафедри 

інформаційних технологій та кібербезпеки на умовах договору, 

(спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, науковий 

керівник проф. Плотніков В.М.), із аспірантури у зв’язку з порушенням умов 

Договору про надання освітніх послуг №13/2015 від 30 листопада 2015 р. 

(несплата за навчання). 

 

9. Про затверждення та перезатвердження тем дисертацій.  

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О. 

 

9.1) СЛУХАЛИ: про затвердження Рибалову Борису Олександровичу, 

старшому викладачу кафедри комп’ютерної інженерії, теми кандидатської 

дисертації  “Підвищення швидкодії оптичних телекомунікаційних мереж” за 

спеціальністю 05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі. Призначити 

науковим керівником - д.т.н., проф. Гайворонську Галину Сергіївну. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Рибалову Борису Олександровичу, старшому 

викладачу кафедри комп’ютерної інженерії, тему кандидатської дисертації  

“Підвищення швидкодії оптичних телекомунікаційних мереж” за 

спеціальністю 05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі. Призначити 

науковим керівником - д.т.н., проф. Гайворонську Галину Сергіївну 

9.2) СЛУХАЛИ: про перезатвердження Седіковій Ірині 

Олександрівній, кандидату економічних наук, доценту, теми докторської 



дисертації з «Науково-методологічні основи формування інформаційної і 

транспортної складової системи зберігання та переробки зерна» за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), на «Управління логістичними системами 

підприємств зернопереробної галузі: теорія, методологія, практика» за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Науковий консультант - проф. Савенко І. І. 

УХВАЛИЛИ: перезатвердити Седіковій Ірині Олександрівній, 

кандидату економічних наук, доценту, тему докторської дисертації з 

«Науково-методологічні основи формування інформаційної і транспортної 

складової системи зберігання та переробки зерна» за спеціальністю 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності), на «Управління логістичними системами підприємств 

зернопереробної галузі: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Науковий консультант - проф. Савенко І. І. 

 

10. Внесення змін до правил прийому до ОНАХТ у 2016 році. 

 Відповідальний секретар приймальної комісії Устенко І.А. 

 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Устенко 

І.А. щодо внесення змін до правил прийому до ОНАХТ у 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до правил прийому до ОНАХТ у 2016 році. 

 

11. Про рекомендацію до друку. 

 

11.1) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку монографії 

«Привабливість харчового бізнесу в Україні». Автори: Басюркіна Н.Й., Меліх 

О.О. та інші. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Привабливість 

харчового бізнесу в Україні». Автори: Басюркіна Н.Й., Меліх О.О. та інші. 

11.2) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Технологія зберігання та сушіння зерна: кількісно-якісний облік зерна». 

Автори: Яковенко А.І., Борта А.В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник 

«Технологія зберігання та сушіння зерна: кількісно-якісний облік зерна». 

Автори: Яковенко А.І., Борта А.В. 

11.3) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Основи нафтогазової справи». Автори: Хлієва О.Я., Волгушева Н.В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи 

нафтогазової справи». Автори: Хлієва О.Я., Волгушева Н.В. 

11.4) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку посібника до 

проведення практичних, самостійних і індивідуальних занять «Основи теорії 

транспорту». Автори: Альтман Е.І., Бошкова І.Л. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку посібник до проведення 

практичних, самостійних і індивідуальних занять «Основи теорії 

транспорту». Автори: Альтман Е.І., Бошкова І.Л. 

 



12. Затвердження Положення про присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам ОНАХТ. 

Вчений секретар ОНАХТ Федченко Ю.С. 

СЛУХАЛИ: вченого секретаря ОНАХТ Федченко Ю.С. щодо 

затвердження Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: з метою демонополізації систем цитування затвердити 

Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам ОНАХТ з наступною поправкою: «…публікацій у періодичних 

виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science та 

інших систем цитування…». 

13. Про внесення змін до Положення  про організацію освітнього 

процесу. 

Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А. 

СЛУХАЛИ: проректора з НПтаНР Трішина Ф.А. щодо внесення змін 

до Положення  про організацію освітнього процесу. 

УХВАЛИЛИ: внести наступні зміни до Положення про організацію 

освітнього процесу: 

- мінімальне навчальне навантаження на 1 ставку науково-

педагогічного працівника - 350 годин; 

- забезпечити перехід з 01.09.2016  на 100 бальну систему оцінювання 

знань студентів за рейтинговою системою. 

14.  Про фінансову дисципліну академії. 

СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. щодо дотримання фінансової 

дисципліни академії. 

УХВАЛИЛИ: керівникам структурних підрозділів перевірити:  

1) порядок ведення документації, які впливають на фінансову 

дисципліну; 

2) наявність нормативних документів, які визначають діяльність 

(положення про кафедру, підрозділі, посадові обов’язки тощо) 

3) порядок ведення матеріального обліку, списання матеріальних 

цінностей, прийняття на фінансовий облік тощо. 

15. Про порядок надання в оренду приміщень ОНАХТ. 

В.о. проректора з ЕРтаАГР Мелік-Дадаєва О.В. 

СЛУХАЛИ: в.о. проректора з ЕРтаАГР Мелік-Дадаєву О.В. стосовно 

порядку надання в оренду приміщень ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: 1) заборонити керівництву ОНАХТ надавати згоду  на 

оренду  приміщень академії орендарям, які є представниками політичних 

організацій, інших організацій, статути яких не передбачають фінансової, 

матеріально-технічної допомоги у супроводі здійснення навчально-

виховного процесу та наукової діяльності академії; 

2) надавати згоду тільки тим орендарям, діяльність яких передбачена

статутом і направлена на покращення умов роботи, проживання, навчання та

побуту, занять спортом та здійснення культурно-масових заходів в ОНАХТ. 



 


