Рішення засідання Вченої ради № 5
Одеської національної академії харчових технологій
від 04 грудня 2018 року

1. Інформація про деякі круглі столи та засідання, які відбулися.
Ректор Єгоров Б.В.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. з інформацією про круглі столи та
засідання, які відбулися.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
2. Розгляд і затвердження плану забезпечення критеріїв діяльності
академії на відповідність статусу національний.
Начальник відділу контролю якості та сертифікації Кручек О.А
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•
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СЛУХАЛИ: начальника відділу контролю якості та сертифікації Кручек
О.А. про розгляд і затвердження плану забезпечення критеріїв діяльності
академії на відповідність статусу національний.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) затвердити план забезпечення критеріїв діяльності академії на
відповідність статусу національний;
3) проректорам за напрямками діяльності та керівникам структурних
підрозділів забезпечити своєчасне надання інформації для заповнення
моніторинговій справи ОНАХТ (Самоаналіз виконання національним закладом
вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного);
4) начальнику відділу КЯтаС Кручек О.А. здійснювати постійний
моніторинг
виконання
критеріїв
діяльності
академії,
забезпечити
щоквартальний збір даних та надавати своєчасний узагальнений звіт ректору
про виконання плану забезпечення обов'язкових критеріїв діяльності ОНАХТ
на відповідність статусу національного ЗВО;
5) розіслати план забезпечення критеріїв діяльності академії на
відповідність статусу національний усім керівникам структурних підрозділів.
3. Звіти голів про роботу спеціалізованих вчених рад.
Голови спеціалізованих вчених рад.
СЛУХАЛИ: голову спецради Д41.088.0ІГапонюка О.І., голову спецради
Д41.088.02 Капрельянца Л.В., голову спецради Д41.088.03 Косого Б.В. та
голову спецради Д41.088.05 Лагодієнка В.В. зі звітами про роботу відповідних
спеціалізованих вчених рад.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;

2) роботу кожної спецради визнати задовільною;
3) активізувати роботу вчених академії, щодо залучення викладачів
академії та коледжів до вступу в аспірантуру та докторантуру;
4) спрямувати роботу керівників наукових шкіл академії, завідувачів
кафедр, завідувача відділом аспірантури і докторантури на засвоєння
аспірантами освітньо-наукової програми;
5) оформити дослідження економічної школи в статтях Scopus;
6) проректору з наукової роботи, головам та секретарям рад, завідувачам
випускових кафедр за спеціальностями рад підвищити якість попередньої
експертизи дисертаційних робіт, які надходять до спеціалізованих вчених рад;
7) головам спецрад узгоджувати з керівництвом академії осіб, які
надходять на захист до ОНАХТ;
8) дотримуватися вимог розгляду дисертаційних робіт.
4. Про подання до вченого звання доцента і профессора.
4.1) СЛУХАЛИ: подання Семенюка Юрія Володимировича до вченого
звання професора кафедри теплофізики та прикладної екології.
Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про
здобувача.
Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція
включити кандидатуру Семенюка Юрія Володимировича до бюлетенів для
таємного голосування.
Обрано лічильну комісію у складі: Жигунова Д.О., Біленької І.Р., Кордзая
Н.Р., Сергєєвої Т.П., Скрипниченка Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування.
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 75,
проти - немає, недійсних бюлетенів - 1, рекомендувати кандидатуру Семенюка
Юрія Володимировича до присвоєння вченого звання професора кафедри
теплофізики та прикладної екології.
4.2) СЛУХАЛИ: подання Капустян Антоніни Іванівни до вченого
звання доцента кафедри харчової хімії та експертизи.
Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про
здобувача.
Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція
включити кандидатуру Капустян Антоніни Іванівни до бюлетенів для
таємного голосування.
Обрано лічильну комісію у складі: Жигунова Д.О., Біленької І.Р., Кордзая
Н.Р., Сергєєвої Т.П., Скрипниченка Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування-.
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 74,
проти - 1, недійсних бюлетенів - 1, рекомендувати кандидатуру Капустян

Антоніни Іванівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри харчової
хімії та експертизи.
4.3) СЛУХАЛИ: подання Петросьянца Арсена Педросовича до вченого
звання доцента 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 Петросьянца Арсена Педросовича до бюлетенів для
таємного голосування.
Обрано лічильну комісію у складі: Жигунова Д.О., Біленької І.Р., Кордзая
Н.Р., Сергєєвої Т.П., Скрипниченка Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування.
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 73,
проти - 2, недійсних бюлетенів - 1, рекомендувати кандидатуру Петросьянца
Арсена Педросовича до присвоєння вченого звання доцента кафедри біохімії,
мікробіології та фізіології харчування.
5. Про зміни у структурі академії.
Голова постійно-діючої комісії з розвитку та удосконалення структури
академії Хобін В.А.
СЛУХАЛИ: голову постійно-діючої комісії з розвитку та удосконалення
структури академії Хобіна В.А. про зміни у структурі академії.
УХВАЛИЛИ:
1) ліквідувати кафедру товарознавства та митної справи;
2) ліквідувати кафедру технології вина та енології;
3) створити кафедру технології вина та сенсорного аналізу;
4) перейменувати факультет технології та товарознавства харчових
продуктів і продовольчого бізнесу на факультет технології та експертизи
харчових продуктів і продовольчого бізнесу;
5) навчальному відділу, проректору з науково-педагогічної та навчальної
роботи Трішину Ф.А., деканам факультетів розглянути питання стосовно
запровадження в навчальні плани уніфікованого курсу «Сенсорний аналіз
харчових продуктів»;
6) реорганізувати структуру коледжу нафтогазових технологій, інженерії
та інфраструктури сервісу ОНАХТ та створити нові структурні підрозділи освітньо-координаційні центри.
6. Затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
Начальник навчального відділу Дец Н.О.

СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу Дец Н.О. про затвердження
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.
УХВАЛИЛИ: затвердити освітньо-професійні та освітньо-наукові
програми.
7.

Розгляд проекту Правил прийому до ОНАХТ у 2019 році.
Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії
Кашкано М.А. про розгляд проекту Правил прийому до ОНАХТ у 2019 році.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) розіслати презентацію усім керівникам структурних підрозділів та
студентському самоврядуванню для використання у роботі.
8.
Затвердження Правил прийому до ОТК, КНТІІС, КПАІТ та МТК
ОНАХТ в 2019 році.
Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.
СЛУХАЛИ: про затвердження Правил прийому до ОТК, КНТІІС, КПАІТ
та МТК ОНАХТ в 2019 році.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) затвердити Правила прийому до ОТК, КНТІІС, КПАІТ та МТК ОНАХТ у
2019 році;
3) розіслати презентацію усім керівникам структурних підрозділів та
студентському самоврядуванню для використання у профорієнтаційній роботі;
4) розмістити презентацію на сайті ОНАХТ.
9. Про
затвердження
і
перезатвердження
тем
докторських
кандидатських дисертаційних робіт.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

та

СЛУХАЛИ: про затвердження Ткачук Галині Олександрівні, доценту
кафедри обліку та аудиту, теми докторської дисертаційної роботи «Економічна
безпека підприємств в умовах трансформаційних перетворень» (спеціальність
- 051 «Економіка») та про затвердження науковим консультантом д.е.н., проф.,
завідувача кафедри обліку та аудиту Немченка В.В.
УХВАЛИЛИ:
1) затвердити Ткачук Галині Олександрівні, доценту кафедри обліку
та аудиту, тему докторської дисертаційної роботи «Економічна безпека
підприємств в умовах трансформаційних перетворень» (спеціальність - 051
«Економіка»);

2) затвердити науковим консультантом д.е.н., проф., завідувача кафедри
обліку та аудиту Немченка В.В.
10. Про відрахування з аспірантури.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
10.1)
СЛУХАЛИ:
про
відрахування
Григор'єва
Олександра
Андрійовича, аспіранта III року навчання без відриву від виробництва на
умовах договору кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту
енергоносіїв, з аспірантури за власним бажанням у зв'язку з навантаженням за
основним місцем роботи. Науковий керівник - к.т.н., доц., доцент кафедри
теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Кологривов М.М.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Григор'єва Олександра Андрійовича,
аспіранта III року навчання без відриву від виробництва на умовах договору
кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, з
аспірантури за власним бажанням у зв'язку з навантаженням за основним
місцем роботи.
10.2)
СЛУХАЛИ:
про
відрахування
Пустовойтенка
Сергія
Валентиновича, аспіранта III року денної форми навчання кафедри
термодинаміки та відновлюваної енергетики, з аспірантури за власним
бажанням у зв'язку із сімейними обставинами з правом поновлення на
навчання. Науковий керівник - д.т.н., доц, професор кафедри термодинаміки та
відновлюваної енергетики Косой Б.В.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Пустовойтенка Сергія Валентиновича,
аспіранта III року денної форми навчання кафедри термодинаміки та
відновлюваної енергетики, з аспірантури за власним бажанням у зв'язку із
сімейними обставинами з правом поновлення на навчання.
10.3) СЛУХАЛИ: про відрахування Тортіки Наталії Михайлівни,
аспірантки І року навчання без відриву від виробництва кафедри технології
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, з аспірантури
за власним бажанням, за сімейними обставинами. Науковий керівник - к.т.н.,
доц., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчо концентратів Макарова О.В.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Тортіку Наталію Михайлівну, аспірантку І
року навчання без відриву від виробництва кафедри технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, відрахувати з
аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами.
11. Затвердження Положень з основної діяльності та про структурні
підрозділи ОНАХТ:

11.1) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про науково-навчальну
лабораторію мікробіології.
УХВАЛИЛИ:
затвердити
Положення про
науково-навчальну
лабораторію мікробіології.
11.2)
СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про навчальні
спеціальні лабораторії відокремлених структурних підрозділів ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: затвердити
Положення про навчальні спеціальні
лабораторії відокремлених структурних підрозділів ОНАХТ.
12. Про рекомендацію до друку:
12.1) підручника « В гостях у пані Лексики: лексична семантика».
Автори: Віват Г. І, Філіпенко О. І.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку
Лексики: лексична семантика». Автори: Віват Г.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку
Лексики: лексична семантика». Автори: Віват Г.

підручника « В гостях у пані
І, Філіпенко О. І.
підручник « В гостях у пані
І, Філіпенко О. І.

12.2)
навчального
посібника
з
дисципліни
«Перспективні
електроприводи підприємств АПК». Автор : Карпович О. Я.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника з
дисципліни «Перспективні електроприводи підприємств АПК».
Автор:
Карпович О. Я.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник з дисципліни
«Перспективні електроприводи підприємств АПК». Автор : Карпович О. Я.
12.3) навчальний посібник «Bases of heat and mass transfer». Автори:
Бошкова І.Л., Волгушева H.B.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника «Bases of
heat and mass transfer». Автори: Бошкова І.Л., Волгушева H.B.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник «Bases of heat
and mass transfer». Автори: Бошкова І.Л., Волгушева H.B.
12.4) підручник «НАССР і системи управління безпечністю харчової
продукції». Автор: Бочарова О.В.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку підручника «НАССР і системи
управління безпечністю харчової продукції». Автор: Бочарова О.В.'
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник «НАССР і системи
управління безпечністю харчової продукції». Автор: Бочарова О.В.

12.5) наукових періодичних видань ОНАХТ.
СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку наукових періодичних видань
ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку наукові періодичні видання
ОНАХТ.
13. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчальновиховного процесу.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про профілактику правопорушень під
час здійснення навчально-виховного процесу.
Єгоров Б.В. зазначив, що щороку контингент студентів оновлюється,
з'являються нові викладачі у складі кафедр, тому деканам факультетів,
завідувачам кафедр проводити регулярну роботу, особливо на передодні сесії,
модулів з колективом стосовно недопущення правопорушень. Ректор Єгоров
Б.В. пояснив термін «відпрацювання» та зазначив, що це властиво практичним і
лабораторним заняттям, якщо пропущено до 5% від дисципліни. Якщо є
відхилення, пропущено більше 5% від дисципліни, тоді це може бути або
повторне вивчення дисципліни за узгодженням з тьютором і деканом
факультету, або індивідуальний план вивчення даної дисципліни.
Звернув увагу на те, щоб жодний екзамен і модуль не приймався один-наодин зі студентом. Закликав завідувачів кафедр і деканів факультетів
пояснювати про відповідальність усіх: і тих, хто вручає хабар, і тих, хто його
отримує.
УХВАЛИЛИ: інфор

Голова Вченої ради,
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