Рішення засідання Вченої ради №1
Одеської національної академії харчових технологій
від 03 вересня 2019 року
1. Про результати рекламної та профорієнтаційної роботи.
Підсумки прийому на новий 2019/2020 н.р.
Директор Центру маркетингу та реклами Кордзая Н.Р.
Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.
СЛУХАЛИ: директора Центру маркетингу та реклами Кордзая Н.Р.
про результати рекламної та профорієнтаційної роботи й відповідального
секретаря приймальної комісії Кашкано М.А. про підсумки прийому на
новий 2019/2020 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1)
інформацію прийняти до відома;
2)
визнати профорієнтаційну роботу успішною, а проведені заходи
ефективними;
3)
на сайтах структурних підрозділів оновити склад кафедр та
сучасний стан кваліфікації викладачів;
4)
зробити перерозподіл навантаження та зменшити навантаження
кожному викладачеві кафедри іноземних мов; завідувачу кафедри іноземних
мов розробити та подати план щодо покращення знання іноземних мов
студентами ОНАХТ;
5)
проректору з НПтаНР Трішину Ф.А., деканам факультетів
провести роботу з оптимізації освітніх програм;
6)
правила прийому мають бути розроблені з урахуванням
особливостей вступу до закордонних вишів, у першу чергу близьких сусідів,
та пройти широке громадське обговорення;
7)
започаткувати організацію та проведення Всеукраїнських
олімпіад серед студентів, що навчаються за рівнем «молодший спеціаліст» у
технікумах і коледжах з базових дисциплін, а також проведення олімпіад з
базових дисциплін для студентів 4 курсу за рівнем «бакалавр» різних вишів;
8)
забезпечити розвиток й реалізацію першого етапу створення
освітньо-професійного кластеру;
9)
завершити створення телецентру ОНАХТ та створити власний
Youtube-канал.
2. Про подання до вченого звання доцента.
СЛУХАЛИ: подання Саркісян Ганни Овсепівни до вченого звання
доцента кафедри туристичного бізнесу та рекреації.
Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про
здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція
включити кандидатуру Саркісян Ганни Овсепівни до бюлетенів для таємного
голосування.
Обрано лічильну комісію у складі: Котлика С.В., Макаринської А. В.,
Ольшевської О.В.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування.
УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за - 84,
проти – немає, недійсних бюлетенів -1 , рекомендувати кандидатуру Саркісян
Ганни Овсепівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри
туристичного бізнесу та рекреації.
3. Зарахування до докторантури для здобуття вищої освіти
наукового ступеня «Доктор наук».
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
3.1) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», за державним замовленням Каламан Ольги Борисівни, к.е.н.,
доц., доцента кафедри менеджменту і логістики, директора ННІПЕіМ ім. Г.Е.
Вейнштейна.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Лагодієнка В.В.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», за державним замовленням Каламан Ольгу Борисівну, к.е.н.,
доц., доцента кафедри менеджменту і логістики, директора ННІПЕіМ ім. Г.Е.
Вейнштейна.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Лагодієнка В.В.
3.2) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», за державним замовленням Ткачук Галини Олександрівни,
к.е.н., доцента кафедри обліку та аудиту.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри обліку та аудиту Немченка В.В.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», за державним замовленням Ткачук Галину Олександрівну,
к.е.н., доцента кафедри обліку та аудиту.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри обліку та аудиту Немченка В.В.
3.3) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», за державним замовленням Дідуха Сергія Мирославовича,
к.е.н., доц., доцента кафедри економіки промисловості.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри економіки промисловості Павлова О.І.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури зі спеціальності 051

«Економіка», за державним замовленням Дідуха Сергія Мирославовича,
к.е.н., доц., доцента кафедри економіки промисловості.
Призначити науковим консультантом - д.е.н., проф., завідувача
кафедри економіки промисловості Павлова О.І.
3.4) СЛУХАЛИ: про зарахування до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», на умовах договору Турленко Наталії Володимирівні, к.е.н.,
начальника Центру індивідуального бізнесу Південного регіону АТ
«УкрСиббанк»
Призначити науковим консультантом - д.е.н., доц., завідувача кафедри
управління бізнесом Басюркіну Н.Й.
УХВАЛИЛИ: зарахувати до докторантури зі спеціальності 051
«Економіка», на умовах договору Турленко Наталю Володимирівну, к.е.н.,
начальника Центру індивідуального бізнесу Південного регіону АТ
«УкрСиббанк»
Призначити науковим консультантом - д.е.н., доц., завідувача кафедри
управління бізнесом Басюркіну Н.Й.
4. Про затвердження атестації наукової роботи докторантів.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ: звіт докторанта кафедри харчової хімії та експертизи зі
спеціальності 181 «Харчові технології» Капустян Антоніни Іванівни про
виконання індивідуального плану роботи за ІІ рік навчання.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт докторанта кафедри харчової хімії та
експертизи зі спеціальності 181 «Харчові технології» Капустян Антоніни
Іванівни про виконання індивідуального плану роботи за ІІ рік навчання.
5. Затвердження атестації наукової роботи стипендіатів Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ: звіт про виконання індивідуального плану роботи
стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.т.н., старшого
викладача кафедри технології переробки зерна Кустова Ігоря
Олександровича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про виконання індивідуального плану
роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.т.н.,
старшого викладача кафедри технології переробки зерна Кустова Ігоря
Олександровича.
6. Про відрахування з аспірантури.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
СЛУХАЛИ: про відрахування Бабоя Євгена Олеговича, аспіранта ІІ

року навчання, кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря, з
аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами. Науковий
керівник - к.т.н., доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання
повітря Жихарєва Н.В.
УХВАЛИЛИ: відрахувати Бабоя Євгена Олеговича, аспіранта ІІ року
навчання, кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря, з
аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами. Науковий
керівник - к.т.н., доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання
повітря Жихарєва Н.В.
7. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про
структурні підрозділи ОНАХТ:
7.1)СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про організацію
освітнього процесу.
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про організацію
освітнього процесу.
7.2)СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про порядок
переведення та поновлення студентів в ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про порядок
переведення та поновлення студентів в ОНАХТ.
7.3) СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про
стипендіальну комісію.
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про стипендіальну
комісію.
7.4) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення «Про навчально –
методичний освітній комплекс школа – коледж – академія».
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення «Про навчально – методичний
освітній комплекс школа – коледж – академія».
7.5)СЛУХАЛИ: про затвердження освітніх програм.
УХВАЛИЛИ: затвердити освітні програми.
8. Про рекомендацію до друку:
8.1) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку монографії авторського
колективу кафедри готельно - ресторанного бізнесу ОНАХТ “Готельноресторанний бізнес: сучасний стан та перспективи розвитку” за загальною
редакцією Дишкантюк О.В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію авторського
колективу кафедри готельно - ресторанного бізнесу ОНАХТ “Готельноресторанний бізнес: сучасний стан та перспективи розвитку” за загальною
редакцією Дишкантюк О.В.
8.2) СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку наукових періодичних
видань ОНАХТ.

YXBAJIIIJII4:

peKoMeHAyBarvr Ao ApyKy HayKoBr4x nepio4HuHr{x Br{AaHb

OHAXT.

9. flpo npoSi.nanrnKy rpaBorropyueHb uiA qac slificueHHfl

HaBqaJrbHo-

Br,rxoBHofo npouecy.

CJII/XAIU: pexropa eroposa F.B. npo upo$ilaxruxy npaBonopyrxeHb
qac
gAiftcueHHfl HaBr{aJrbr-ro-BHXoBHoro npouecy.
niA
eropon E.B. :asHaqHB, rrlo ue crocyerbcf, He Jrnrre cecifi, a fi npoqecy
niAroronxu AHnJIoMurax po6ir ra npoexris. Han.rarrHrafi eiaair ra [popeKrop 3
HlIraHP TpiruraH @.A. opraHi:ynanra nepenipxr'r craHy rrnraHH.s ni4roronru
ATITIJIoMHIax po6ir i npoexris. 3axrr.rKan ycix npH4irrarr{ yBary AaHoMy rrr4raHHro
ra po3rn.sHyrr4 fioro ua :aciAaHHqx paa Saxyllrerin ra saciAaHHsx rca$e4p.
I/XBAI I4JILI : i n $ oprr,r aq i ro npuintxru 4o n i 4olvr a.

10. flpo ocHoeHi

sasAatrnrr KoJreKTr.rBy arcaaeuii Ha Hoeufi 201912020

HaBqaflbnufi pim.
Pexrop eropon F.B.

CIyXAJIII: pexropa eropona F.B. npo ocHoeHi
axaleuii sa Honuft 201912020 uan'{a,rbuafr pix.
yXBAJIUJIII: sarnepAr4rpr uacrynui roroeHi

sasAaHHf KoJreKrHBy

3aBAaHHr KoJreKri4By Ha

2019 12020 Haeqaruuufr pirc:

pospo6xa i norauns oceirHix upoeKrie a po:u4rKy uauloi ruKoJrr4 Ao
Miuicrepcrea ocsiru i Hayxra VxpaiHra ra Ka6iHery Miuicrpin Vxpaiuu (npannna
npufiovry, 4o 3axoHy VxpaiHra <flpo nui{y ocniry>, ilpoeKr <Cry4enrcrxufi
ryproxl4Tox>>, <<IHeecrHuifiHHft po:nuroK aKaAerr,rii> i T.,u.);
2) nirsHlueHHx eSexrranuocri 3anpoBaAxeHH.rr :axoAin is sa6esne.reHH.f,
sxocri sn[Ioi ocniru;
3) sa6e:rle.IeHHt eiluoeilHocri norasHr.rxin 4ixruHocri axa.4euii ezNaoraN{
YxpaiHu Ao HauiouaJrbHr4x :ax,raAin eauoi ocnirn;
4) onruNaigauis ocnirHix rrporpaM i peaniaauir neprxoro erany npoeKry
3anpoBaAxeuHfl aHrJroMoBHfix oceirHix nporpau;
5) yilopffAKyBaHHfl i nilezuleHnq sxocri eneKrpoHHoro KoHreHry
AprcraHuiffuoi cKJraIoBoi Hae.rarr,Horo npolleay;
6) onruN,tisaqis o6cary, :laicry i repviHin AprnJroMHoro npoeKryBaHH.rr i
po:po5xu uari crepcbKux .po6ir;

1)

7)

sa6esueqeHHr po3BlrrKy
,qr4nJroMHr,rx po6ir;

8) nor{arox pearri:auii

naiN yuieepcnrercbKux KoMrrJreKcHrrx

coqianbHo-eKoHoN,ri.rHoro npoeKry <OcsirHbonpoSecifiuuft xracrep O4ecbKoro periouy>;
9) iHiqironarra opraui:aqiro ra sa6es[e.rHrz npoBeAeHHq reMarnrrHux
BceyxpaiHcbKr4x oninaniaA cepeA cryAeurin xoleAxcin i rexHixyrrain, a raKox cepeA
cryreHrin 4-ro xypcy 6axanaepa ry arcalen,rii ra inruux 38O VxpaiHH;
10) nianr,ruleHHfl pinur Siuanconoi, nlauonoi ra Br4KoHaBrroi 4Hcqunrriuu;

11)

ourilr'risaqis Ixrary axaleuii;

12)

uienuureHHfl

pinHl 6e:ne'IHocri yMoB po6orn

HaBr{arbHofo rrpoqecy;
13) arecraqiq aKaAeMii qrc uayxonoi ycraHoBl4;
14) niasuuleHHs e$exrraeuocri po6oru i: niAroroexu

3,IIlIICHEHH'

ra sAo6yrrfl

HayKoBIrx

rpaurin;
) crnopeuHfl HoBHX I{aBLIaJrbI'Io-HayKoBux naSoparopifi ;
1 6) :anep[IeHHfl naciloprl43ailii HaBqaJrbHo-HayKoBI4x
15

na6oparopifi,

3anpoBaAxeHH.f, lT-rexgonorifi y Bci Airo'{i na6oparopii TA CTCH.4I4
(ounSponynanna);
17) sa6e:ner{eHHl npoBeAenHt peMoHrHI4x po6ir Aaxy ryproxl4rKy N4,,
Kopl4Aopy ryproxl4rKy N5, npnlrirqesl 3araJlbHoro KopplcryBaHH.f, y

fyproxzrKax IlbT i N8, ryalerin Koprycy ((B)), (E) i ryanery lnfl oci6 3
o6lreNeHnuH Si:uuunuu Molr{Jrr4BocrsMl4 y rcopnyci ((A)), neptuoro erany

Ka[iTanbgoro peMoHTy aKToBoi:aln, niAuoueHHfl $acaAis Has'IarbHl'Ix t<opuycin
ua KauatHifi, ,{nopxHctxift ra croprKoMnneKay;
18) uocHleHHs saxoAie 3 oxopoHr4 Syainenr i nprarr,tilrenr axaAenii;
l9):a6e:neqeHHr Br4KoHaHHq KovnreKcHoro llnaHy po3BllrKy axa4enaii y
2019 poqi.

11.

3arnepAxeHrrfl rJrarry po6our BqenoT paAI{ ua
HaBqaflbHoro polry.

I ninpiqqq

201912020

npo 3arBepAxreHHs nJraHy poSoru B'IeHoi paguua 7
ninpiuur 20L9 12020 HasqamHofo poKy.
yXBAJIUIU: garn epilvrru rrJraH poSoru B.IeHoi pal:v Ha 1 ninpivux
2019 12020 HanqalrHoro poKY.
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