Рішення засідання Вченої ради № 6
Одеської національної академії харчових технологій
від 01 листопада 2016 року

1. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті автоматизації,
мехатроніки та робототехніки й на факультеті енергоменеджменту,
технологічного обладнання та технічного дизайну.
Декан факультету АМтаР Букарос А.Ю.,
декан факультету ЕТОтаТД Орлова С.С., завідувачі випускових
кафедр.
СЛУХАЛИ: декана факультету АМтаР Букароса А.Ю., декана
факультету ЕТОтаТД Орлову С.С. та завідувачів випускових кафедр про стан
профорієнтаційної роботи на факультеті автоматизації, мехатроніки та
робототехніки й на факультеті енергоменеджменту, технологічного
обладнання та технічного дизайну
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Посилити профорієнтаційну роботу в мережах Інтернету (створення
блогів та медіа-сайтів).
3. Створити рекламні відео-ролики щодо популяризації спеціальностей
факультетів.
4. До 14.11.2016 р. сформувати нову команду профорієнтаторів на чолі з
відповідальним за профорієнтаційну роботу.
Виконавці: декани факультетів, завідувачі кафедр.
5. До 14.11.2016 р. оновити склад Студентських клубів профорієнтаторів.
Виконавці: декани факультетів, голови Студентських рад факультетів.
6. До 21.11.2016 р. розробити 2 майстер-класи: за спеціальністю
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», за спеціальність
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Виконавці: завідувачі кафедр,
відповідальний за профорієнтаційну
роботу на факультеті АМтаР.
7. До 21.11.2016 р. оновити та розширити список шкіл, з якими постійно
проводиться профорієнтаційна робота.
Виконавці: відповідальні за профорієнтаційну роботу на факультетах,
голови Студентських клубів профорієнтаторів.
8. До 21.11.2016 р. розробити план профорієнтаційної діяльності в
інформаційних мережах.
Виконавці:
декани
факультетів,
голови
Студентських
клубів
профорієнтаторів.
9. До 28.11.2016 р. зібрати та провести круглий стіл з питання вироблення
стратегії мотивації профорієнтаційної роботи.

Виконавці: проректор з НПтаНР Трішин Ф.А., декани факультетів,
завідувачі кафедр,
відповідальні за профорієнтаційну роботу на
факультетах, голови Студентських клубів профорієнтаторів.
2. Про стан і перспективи розвитку міжнародних зв'язків академії.
Проректор з НРтаМЗ Мардар М.Р
СЛУХАЛИ: проректора з НРтаМЗ Мардар М.Р про стан і перспективи
розвитку міжнародних зв'язків академії.
УХВАЛИЛИ: 1) інформацію прийняти до відома;
2) проректору з НПтаНР Трішину Ф.А., проректору з НРтаМЗ Мардар
М.Р. розпочати роботу з приведення навчальних планів у відповідності до
світових вимог з метою забезпечення безперешкодного процесу академічної
мобільності;
3) проректору з НПтаНР Трішину Ф.А., проректору з НРтаМЗ Мардар
М.Р. розглянути можливість викладання англійською мовою;
4) звернути увагу директорам інститутів, завідувачам кафедр на
необхідність видання журналів академії, науково-практичних видань
англійською мовою та запровадити план переходу проведення міжнародних
конференцій, починаючи з 2018 року, англійською мовою.
5)
затвердити зміни до «Положення про порядок реалізації права на
академічну
мобільність
учасниками
освітнього
процесу
Одеської
національної академії харчових технологій».
3. Про стан охорони праці і техніки безпеки в підрозділах академії та
заходи щодо посилення безпеки в навчальних корпусах і гуртожитках
академії.
Начальник відділу ОПтаБЖД Казанцева H.A.,
Начальник штабу ЦО Тустановський П.А. (співдоповідач інженер з
пожежної безпеки штабу ЦЗ Тітаренко І.В.),
начальник СБ Чумаченко Ю.Д.
СЛУХАЛИ: про стан охорони праці і техніки безпеки в підрозділах
академії та заходи щодо посилення безпеки в навчальних корпусах і
гуртожитках академії.
УХВАЛИЛИ: 1) інформацію прийняти до відома;
2) завідувачам кафедр
Черно Н.К., Дьяконовій А.К., Осиповій Л.А.,
Ткаченко H.A., Бурдо О.Г., Рогатіній Л.П., Монтіку П.М., Хмельнюку М.Г.,
Мазуру В.О., Артеменку C.B. в термін до 04.11.2016р. подати доповідні
записки з поясненням причини невиконання наказу №138-01 від 16.06.2016р.
та відповіді, що зроблено з даного питання.
Відповідальні: проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.

3) до 07.11.2016р. надати інформацію щодо виконання вступних інструктажів
й інструктажів по допуску до лабораторно-практичних занять та
запропонувати покарання для тих, хто пропустив виконання наказу;
Відповідальні: проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.,
начальник відділу ОПтаБЖД Казанцева H.A.
4) проректору з ЕРтаАГР Мосієнку Г.А. розглянути питання про
невиконання наказу №138-01 від 16.06.2016р. та подати результати до
04.11.2016р. разом з пропозиціями покарання тих, хто ухиляється від
виконання наказу.
4. Затвердження Положення про приймальну комісію.
Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.
СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Кашкано
М.А. про затвердження Положення про приймальну комісію.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про приймальну комісію.
5. Затвердження тем аспірантам і докторантам І року навчання.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ: завідувача відділу аспірантури і докторантури Лівенцову
О.О. про затвердження тем аспірантам і докторантам І року навчання.
УХВАЛИЛИ:
затвердити теми аспірантам і докторантам І року
навчання.
6. Про перезатвердження тем га спеціальностей кандидатських
дисертацій.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
6.1. СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми кандидатської дисертації
Казак Юлії Сергіївни, аспірантці II року навчання з відривом від
виробництва кафедри комп'ютерної інженерії, з "Експертна система
синтезу мережі доступу" (спеціальність 05.13.05 - комп'ютерні системи та
компоненти) на "Методи підвищення структурної живучості у самоорганізованих мережах" (спеціальність 05.12.02 - телекомунікаційні
системи та мережі). Науковий керівник - проф. д.т.н. Князева Н.О.
УХВАЛИЛИ: перезатвердити тему кандидатської дисертації Казак
Юлії Сергіївни, аспірантці II року навчання з відривом від виробництва
кафедри комп'ютерної інженерії, з "Експертна система синтезу мережі
доступу" (спеціальність 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти) на
"Методи підвищення структурної живучості у самоорганізованих мережах"
(спеціальність 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі). Науковий
керівник - проф. д.т.н. Князева Н.О.

6.2. СЛУХАЛИ: про перезатвердження теми кандидатської дисертації
Брицького Сергія Володимировича, аспіранту II року навчання з
відривом від виробництва кафедри комп'ютерної інженерії, з "Підвищення
ефективності об'єктно-орієнтовних систем управління телекомунікаціями"
(спеціальність 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти) на "Методи
маршрутизації само подібних потоків у само організованих мережах"
(спеціальність 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі ). Науковий
керівник - проф., д.т.н. Князева Н.О.
УХВАЛИЛИ:
перезатвердити
тему
кандидатської
дисертації
Брицькому Сергію Володимировичу, аспіранту II року навчання з
відривом від виробництва кафедри комп'ютерної інженерії, з "Підвищення
ефективності об'єктно-орієнтовних систем управління телекомунікаціями"
(спеціальність 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти) на "Методи
маршрутизації самоподібних потоків у самоорганізованих мережах"
(спеціальність 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі). Науковий
керівник - проф., д.т.н. Князева Н.О.
7. Про продовження терміну навчання.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ: про продовження терміну навчання в аспірантурі на 143
дні Бутовському Єгору Дмитровичу, аспіранту III року навчання з
відривом від виробництва кафедри холодильних установок та кондиціювання
повітря, у зв'язку з тривалою хворобою.
УХВАЛИЛИ: продовжити термін навчання в аспірантурі на 143 дні
Бутовському Єгору Дмитровичу, аспіранту III року навчання з відривом від
виробництва кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря, у
зв'язку з тривалою хворобою.
8. Про відрахування з аспірантури.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
8.1) СЛУХАЛИ: про відрахування Фісенка Олексія Васильовича,
аспіранта II року навчання без відриву від виробництва кафедри кріогенної
техніки на умовах договору, з аспірантури без відриву від виробництва за
власним бажанням у зв'язку з неможливістю оплати за навчання з правом
подальшого поновлення для завершення і захисту кандидатської дисертації.
Науковий керівник - к.т.н. Графов О.П.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Фісенка Олексія Васильовича, аспіранта
II року навчання без відриву від виробництва кафедри кріогенної техніки на
умовах договору, з аспірантури без відриву від виробництва за власним
бажанням у зв'язку з неможливістю оплати за навчання з правом подальшого
поновлення для завершення і захисту кандидатської дисертації. Науковий
керівник - к.т.н. Графов О.П.

8.2) СЛУХАЛИ: про відрахування Каніфольської Анастасії
Андріївни, аспірантки II року навчання без відриву від виробництва кафедри
кріогенної техніки на умовах договору, з аспірантури без відриву від
виробництва за власним бажанням у зв'язку з неможливістю оплати за
навчання з правом подальшого поновлення для завершення і захисту
кандидатської дисертації. Науковий керівник - к.т.н. Графов О.П.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Каніфольську Анастасію Андріївну,
аспірантку II року навчання без відриву від виробництва кафедри кріогенної
техніки на умовах договору, з аспірантури без відриву від виробництва за
власним бажанням у зв'язку з неможливістю оплати за навчання з правом
подальшого поновлення для завершення і захисту кандидатської дисертації.
Науковий керівник - к.т.н. Графов О.П.
8.3) СЛУХАЛИ: про відрахування з аспірантури Терзі Святослави
Володимирівни, аспірантки III року навчання без відриву від виробництва
кафедри біотехнології консервованих продуктів і напоїв, за власним
бажанням у зв'язку з тривалою хворобою та необхідністю продовження
лікування, з правом поновлення на навчання для завершення та захисту
кандидатської дисертації. Науковий керівник - проф. Безусов А.Т.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з
аспірантури Терзі
Святославу
Володимирівну, аспірантку III року навчання без відриву від виробництва
кафедри біотехнології консервованих продуктів і напоїв, за власним
бажанням у зв'язку з тривалою хворобою та необхідністю продовження
лікування, з правом поновлення на навчання для завершення та захисту
кандидатської дисертації. Науковий керівник - проф. Безусов А.Т.
9. Про участь представника ОНАХТ у Загальних зборах співзасновників
Асоціації «Вищих навчальних закладів і підприємств харчової
промисловості УКРЮФОСТ» та надання йому повноважень для
прийняття рішень та підписання від імені ОНАХТ всіх необхідних
документів, затверджених на Загальних зборах учасників Асоціації
«Вищих навчальних закладів і підприємств харчової промисловості
УКРЮФОСТ».
СЛУХАЛИ: про участь ректора ОНАХТ Єгорова Б.В. у Загальних
зборах співзасновників Асоціації «Вищих навчальних закладів і підприємств
харчової промисловості УКРЮФОСТ» та надання йому, як керівнику
академії, повноважень для прийняття рішень та підписання від імені ОНАХТ
всіх необхідних документів, затверджених на Загальних зборах учасників
Асоціації «Вищих навчальних закладів і підприємств харчової промисловості
УКРЮФОСТ».
УХВАЛИЛИ: вважати за доцільне ректору ОНАХТ Єгорову Б.В. взяти
участь у Загальних зборах співзасновників Асоціації «Вищих навчальних
закладів і підприємств харчової промисловості УКРЮФОСТ» та надати
йому, як керівнику академії, повноважень для прийняття рішень та

підписання від імені ОНАХТ всіх необхідних документів, затверджених на
Загальних зборах учасників Асоціації «Вищих навчальних закладів і
підприємств харчової промисловості УКРЮФОСТ».
10. Про зміни у структурі академії.
СЛУХАЛИ: начальника відділу кадрів Базутову Т.В. про зміни у
структурі академії.
УХВАЛИЛИ: 1) перейменувати учбовий відділ в навчальний відділ;
2) відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменувати у відділ
охорони праці;
3) видавничий центр «Технолог» на редакційно-видавничий центр
«Технолог»;
4) інститут післядипломної освіти та підвищення кваліфікації перейменувати
на інститут післядипломної освіти;
5) реорганізувати Центр моніторингу та забезпечення якості вищої освіти і
методичний відділ шляхом злиття та створити на їх базі Навчальнометодичний центр забезпечення якості вищої освіти.
11. Про затвердження положень про факультети та кафедри.
11.1) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про факультет технології
вина та туристичного бізнесу.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про факультет технології вина та
туристичного бізнесу.
11.2) СЛУХАЛИ:
про
затвердження
Положення
про
кафедру
туристичного бізнесу та рекреації.
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про кафедру туристичного
бізнесу та рекреації.
12. Про рекомендацію до друку:
12.1) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку матеріалів IV Міжнародної
науково-практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку
України на початку XXI століття».
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку
України на початку XXI століття».
12.2) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку збірника матеріалів IX
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з
міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у
студентській молоді».
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірник матеріалів IX
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з
міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у
студентській молоді».

12.3) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку періодичних наукових
видань ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку періодичні наукові видання
ОНАХТ.
13. Звіт про закордонне відрядження.
Директор ННТІХМ Солоницька І.В.
СЛУХАЛИ: директора Навчально-наукового технологічного інституту
харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Солоницьку І.В. про
закордонне відрядження делегації ОНАХТ для участі у конгресі та
симпозіумі.
УХВАЛИЛИ: звіт директора Солоницької І.В. та делегації затвердити.
14. Різне.
14.1) Інформація про графік надання тепла до приміщень ОНАХТ.
СЛУХАЛИ: проректора з ЕРтаАГР Мосієнка Г.А. щодо графіку
надання тепла до приміщень ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
14.2) Про виконавчу дисципліну та комплексні перевірки.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про низьку виконавчу дисципліну в
ОНАХТ та про її наслідки.
Єгоров Б.В. розповів про комплексні перевірки за рекомендаціями
аудиторів, що здійснювали перевірку ОНАХТ. Зокрема, не проводились в
ОНАХТ комплексні перевірки деканатів. Такі перевірки розпочнуться одразу
на двох факультетах: факультеті інноваційних технологій харчування,
ресторанно-готельного
та
туристичного бізнесу
й
на
факультеті
низькотемпературної техніки і технології.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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