
Рішення засідання Вченої ради № 15 
Одеської національної академії харчових технологій 

від 25 квітня 2017 року 

1 .Звіти у зв'язку з обранням за конкурсом на посади деканів 
факультетів. 

1.1) СЛУХАЛИ: звіт Агеєвої І.М. щодо продовження контракту на 
посаді декана факультету Менеджменту, маркетингу і логістики. 

Запитань до Агеєвої І.М. не надійшло. Поступила пропозиція включити 
кандидатуру Агеєвої І.М. до бюлетенів для таємного голосування. 

Обрано лічильну комісію у складі: проф. Немченка В.В., доц. 
Гончарук Г.А., доц. Лівенцової О.О., доц. Фесенко О.О., Скрипніченка Д.М. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування. 
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 71, 

проти - немає, недійсних бюлетенів - немає, рекомендувати керівництву 
академії кандидатуру Агеєвої І.М. на продовження контракту на посаді 
декана факультету Менеджменту, маркетингу і логістики. 

1.2) СЛУХАЛИ: звіт Бука роса А.Ю. щодо продовження контракту 
на посаді декана факультету Автоматизації, мехатроніки та робототехніки. 

Запитань до Букароса А.Ю. не надійшло. Поступила пропозиція 
включити кандидатуру Букароса А.Ю. до бюлетенів для таємного 
голосування. 

Обрано лічильну комісію у складі: гіроф. Немченка В.В., доц. 
Гончарук Г.А., доц. Лівенцової О.О., доц. Фесенко О.О., Скрипніченка Д.М. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування. 
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 70, 

проти - 1, недійсних бюлетенів - немає, рекомендувати керівництву академії 
кандидатуру Букароса А.Ю. на продовження контракту на посаді декана 
факультету Автоматизації, мехатроніки та роботогехнік. 

1.3) СЛУХАЛИ: звіт Соца С.М. щодо продовження контракту на 
посаді декана факультету Технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських 
виробів, комбікормів і біопалива. 

Надійшло запитання щодо кількості студентів на факультеті від 
завідувача кафедри фізики і матеріалознавства Сергєєвої О.Є. 

Поступила пропозиція включити кандидатуру Соца С.М. до бюлетенів 
для таємного голосування. 

Обрано лічильну комісію у складі: проф. Немченка В.В., доц. 
Гончарук Г.А., доц. Лівенцової О.О., доц. Фесенко О.О., Скрипніченка Д.М. 

Оголошено перерву для проведення таємного голосування. 



УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 70, 
проти - 1, недійсних бюлетенів - немає, рекомендувати керівництву академії 
кандидатуру Соца С.М. на продовження контракту на посаді декана 
факультету Технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, 
комбікормів і біопалива. 

2. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті інноваційних 
технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу. 

Декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-
готельного бізнесу Дишкантюк О.В. 

СЛУХАЛИ: декана факультету інноваційних технологій харчування і 
ресторанно-готельного бізнесу Дишкантюк О.В. про стан профорієнтаційної 
роботи на факультеті інноваційних технологій харчування і ресторанно-
готельного бізнесу. 

УХВАЛИЛИ: 
1) інформацію прийняти до відома; 
2) звіт з профорієнтаційної роботи оцінити на задовільно; 
3) усім факультетам звернути увагу на важливість проведення соціологічного 
опитування серед студентів 1 курсу; 
4) розробити стратегію та план заходів профорієнтаційної роботи в регіонах, 
зокрема в Південному регіоні; 
5) надати пропозиції щодо доповнень до Корпоративного кодексу та 
розглянути їх на засіданні трудового колективу; сформувати механізм та 
забезпечити дотримання Корпоративного кодексу. 

3. Про роботу Центру міжнародної освіти щодо залучення іноземних 
громадян та навчання в академії. 

Директор Центру міжнародної освіти Тодорова С.М. 

СЛУХАЛИ: директора Центру міжнародної освіти Тодорову С.М. про 
роботу Центру міжнародної освіти щодо залучення іноземних громадян та 
навчання в академії. 

УХВАЛИЛИ: 
1) інформацію прийняти до відома; 
2) застосувати усі можливі канали для поширення реклами; 
3) питання щодо встановлення однакової мінімальної оплати за 

навчання на підготовчому відділенні, керуючись постановою КМУ від 
26.02.1993 р. №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», тримати 
на контролі; 

4) проректору з НПтаНР Трішину Ф.А., керівникам відповідних 
факультетів та інститутів розробити план щодо збільшення ліцензійних місць 
за спеціальністю «нафтогазова інженерія та технології»; 

5) посилити роботу щодо унеможливлення нелегальної міграції; 



6) розглянути питання щодо матеріального заохочення осіб, які 
викладають англійською мовою. 

4. Затвердження навчальних планів прийому 2017/2018 н.р. 
В.о. начальника навчального відділу Лозовська О.В., 

директор Центру управління прийомом на навчання Кордзая Н.Р. 

С Л У Х А Л И : в.о. начальника навчального відділу Лозовську О.В., про 
затвердження навчальних планів прийому 2017/2018 н.р., для освітніх 
ступенів бакалавр, магістр за представленим переліком спеціальностей та 
директора Центру управління прийомом на навчання Кордзая Н.Р. про 
затвердження навчальних планів підрозділів відділу довузівської підготовки 
на 2017/2018 н.р. Перелік планів додається. 

У Х В А Л И Л И : 1) затвердити навчальні плани прийому 2017/2018 н.р., 
для освітніх ступенів бакалавр, магістр з поданого переліку спеціальностей; 

2) затвердити навчальні плани підрозділів відділу довузівської 
підготовки на 2017/2018 н.р. 

5. Затвердження графіку навчального пронесу на 2017/2018н.р. 
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А. 

С Л У Х А Л И : проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Трішина Ф.А. щодо затвердження графіку навчального процесу на 2017/2018 
н.р. 

У Х В А Л И Л И : затвердити графік навчального процесу на 2017/2018 
н.р. 

6. Про зміни у структурі академії. 
Директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова Солоницька І.В. 

С Л У Х А Л И : директора Навчально-наукового технологічного інституту 
харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Солоницьку І.В. про зміни у 
структурі академії. 

У Х В А Л И Л И : 1) увійти до науково-виробничого консорціуму 
«Одеський медичний центр здорового харчування»; 

2) затвердити Положення про Одеський медичний центр здорового 
харчування; 

3) затвердити Концепцію проекту Одеського медичного центру 
здорового харчування. 

7. Про рекомендацію до друку: 



7.1) монографії «Розвиток фінансової системи сучасного 
підприємства: обліково-аналітичний аспект» за загальною редакцією 
Немченка В.В.; 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку монографії «Розвиток 
фінансової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект» за 
загальною редакцією Немченка В.В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Розвиток 
фінансової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект» за 
загальною редакцією Немченка В.В. 

7.2) збірника тез доповідей 77 наукової конференції викладачів 
академії за підсумками наукової конференції науково-педагогічного 
складу академії, яка відбулася 1 8 - 2 4 квітня 2017 р.; 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку збірника тез доповідей 77 
наукової конференції викладачів академії за підсумками наукової 
конференції науково-педагогічного складу академії, яка відбулася 1 8 - 2 4 
квітня 2017 р.; 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірника тез доповідей 77 
наукової конференції викладачів академії за підсумками наукової 
конференції науково-педагогічного складу академії, яка відбулася 1 8 - 2 4 
квітня 2017 р. 

7.3) наукових періодичних видань ОНАХТ. 

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку наукових періодичних видань 
ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку наукові періодичні видання 
ОНАХТ. 

8. Про зміни: 
8.1) до Положення про порядок робіт із прекурсорами в ОНАХТ; 

Директор НДІ Бордун Т.В. 

СЛУХАЛИ: про внесення змін до Положення про порядок робіт із 
прекурсорами в ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Положення про порядок робіт із 
прекурсорами в ОНАХТ. 

8.2) до Положення про спеціалізовані вчені ради ОНАХТ; 
Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І. 

СЛУХАЛИ: про внесення змін до Положення про спеціалізовані вчені 
ради ОНАХТ. 



У Х В А Л И Л И : внести зміни до Положення про спеціалізовані вчені 
ради ОНАХТ. 

8.3) до Положення про попередню експертизу дисертацій на здобуття 
наукових ступенів в ОНАХТ. 

Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І. 

С Л У Х А Л И : про внесення змін до Положення про попередню 
експертизу дисертацій на здобуття наукових ступенів в ОНАХТ. 

У Х В А Л И Л И : внести зміни до Положення про попередню експертизу 
дисертацій на здобуття наукових ступенів в ОНАХТ. 

8.4) до Положення про перевірку наукових робіт на наявність 
плагіату в ОНАХТ. 

Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І. 
С Л У Х А Л И : про внесення змін до Положення про перевірку наукових 

робіт на наявність плагіату в ОНАХТ. 
У Х В А Л И Л И : внести зміни до Положення про перевірку наукових 

робіт на наявність плагіату в ОНАХТ. 

9. Про профілактику правопорушень під мас здійснення навчально-
виховного процесу. 

С Л У Х А Л И : ректора Єгорова Б.В. про профілактику правопорушень 
під час здійснення навчально-виховного процесу. 

Ректор Єгоров Б.В. наголосив, що наближається травень, розпочнуться 
сесії і закликав усіх завідувачів кафедр, усіх деканів бути пильними і 
відстежувати ситуацію, оскільки є інформація у соціальних мережах по 
деяким кафедрам, по деяким викладачам стосовно того, як можуть 
вирішуватися питання. Це бездоказово, але зверніть увагу на те, щоб проблем 
таких не було. 

У Х В А Л И Л И : інформацію прийняти до відома. 

10. Про заходи щодо функціонування академії у святкові та вихідні дні. 

С Л У Х А Л И : ректора Єгорова Б.В. про заходи щодо функціонування 
академії у святкові та вихідні дні. 

Звернувся до деканів, проректора з ЕР та АГР Мосієнка Г.А., служб 
безпеки, охорони академії стосовно патрулювання території черговими із 
числа студентів, які будуть залишатися у цей час в гуртожитках. На 
сьогоднішній день дуже багато неврівноважених людей, які коять пожежі 
тощо. Нещодавня пожежа в ОНАХТ виявилась підпалом і наступного дня, 
після пожежі, знову були намагання підпалити будівлю. 



Єгоров Б.В. звернув увагу на необхідності патрулювання на вході до 
академії та на всій території академії. 

Розуміючі політичну ситуацію в нашому місці, буде не зайвим нагадати 
і студентам, і працівникам стосовно періоду з 1 по 9 травня і рекомендувати 
не брати участь у будь-яких масових заходах. Можливі провокації. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

11. Про зміну нижньої межі навчального навантаження. 
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А. 

СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Трішина Ф.А. про зміну нижньої межі навчального навантаження. 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити нижню межу навчального навантаження 
на 1 ставку науково-педагогічного працівника у розмірі 240 годин; 
2) рекомендувати розглянути це питання на конференції трудового колективу 
для внесення до колективного договору. 

Голова Вченої ради 
д. т. н., професор 

Вчений секретар 
к. ф.-м. н., доцент 

Б. В. Єгоров 

Ю. С. Федченко 


