Рішення засідання Вченої ради №5
Одеської національної академії харчових технологій
від 10.11.2021 року
1. Розгляд і затвердження нової редакції
національного технологічного університету

Статуту

Одеського

СЛУХАЛИ: ректора Богдана Єгорова, який зазначив, що проект нової
редакції Статуту Одеського національного технологічного університету був
розміщений на сайті Вченої ради ОНАХТ для обговорення, надання
пропозицій та зауважень. Враховані всі пропозиції, зауваження, які надійшли
від працівників після ознайомлення з цим документом та внесені у нову
редакцію Статуту.
Ректор нагадав, що згідно наказу МОН України від 18.08.2021 року
№918 змінено тип та перейменовано Одеську національну академію харчових
технологій на Одеський національний технологічний університет. Оскільки
Статут визначає всю діяльність закладу вищої освіти, то внесені зміни до
Статуту ОНАХТ, з урахуванням зміни типу та назви з «Одеська національна
академія харчових технологій» на «Одеський національний технологічний
університет». Богдан Єгоров зазначив, що всі розділи нової редакції Статуту
відповідають основним положенням згідно Закону України «Про вищу
освіти»
Після виступів і обговорення надійшла пропозиція провести
голосування відкритим типом.
Результати голосування щодо затвердження нової редакції Статуту
Одеського національного технологічного університету за наявності кворуму
при проведенні голосування – присутні 88 з 93 членів Вченої ради:
«за» - 88членів Вченої ради;
«проти» - 0;
«утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Одеського національного
технологічного університету (текст додається).
2. Подати на погодження Конференції трудового колективу ОНАХТ
нову редакцію Статуту Одеського національного технологічного
університету.
2. Про стан оформлення та оплату електронних лікарняних.
Ознайомлення працівників з Положенням про лікарняні
СЛУХАЛИ: Голову первинної профспілкової організації працівників
ОНАХТ Страхову Т.В. про зміни у оформленні і оплаті Е-лікарняних.
УХВАЛИЛИ:

1)
Керівникам структурних підрозділів
довести до відома всіх
працівників, що при відкритті Е-лікарняного вони в той же день мають
сповістити про це відповідального працівника у своєму підрозділі.
2)
Відповідальна особа негайно сповіщає відділ кадрів про відкриття
Е-лікарняного у своєму підрозділі. У разі порушень термінів до 2-х діб
відповідальна особа та керівник структурного підрозділу несуть
адміністративну відповідальність.
3)
Комісія соціального страхування 2-3 рази на місяць розглядає та
приймає рішення про оплату Е-лікарняних.
3. Про готовність академії та її структурних підрозділів до
опалювального сезону.
СЛУХАЛИ: проректора з ЕРтаАГР Мосієнка Г.А. про готовність
академії та її структурних підрозділів до опалювального сезону.
УХВАЛИЛИ:
1) Інформацію прийняти до відома;
2) Проректору з ЕРтаАГР Мосієнку Г.А. вжити заходи щодо взяття під
контроль готовність до опалювального сезону всіх структурних підрозділів;
3) Провести роботу з комендантами гуртожитків академії та коледжів
щодо дотримання протипожежної безпеки, а також комендантам усіх
корпусів, завідувачам кафедр, проректорам, керівникам структурних
підрозділів вжити заходи щодо посилення протипожежного контролю.
4. Про стан вакцинації працівників ОНАХТ та відсторонення від
роботи невакцінованих працівників
СЛУХАЛИ:
проректора з НПтаВРСПОС Кананихіну О.М., яка
ознайомила із поточним станом вакцинації працівників ОНАХТ.
Вона повідомила, що 08.11.2021р. було підписано наказ №838-02 «Про
відсторонення від роботи працівників ОНАХТ», які не були вакциновані без
збереження заробітної плати, крім тих, які надали медичний висновок про
протипоказання до таких щеплень. Наказ було видано на підставі пункту 41.6
Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про
встановлення карантину та забезпечення обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання порушень на території України гострої
респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 2021р. № 1096), на підставі наказу МОЗ «Про затвердження
Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов’язковим щепленням» від 04.10.2021р. №2153).
УХВАЛИЛИ:
1) Керівникам структурних підрозділів ознайомити всіх співробітників з
наказом
№838-02 від 08.11.2021р.
«Про відсторонення від роботи
працівників ОНАХТ», які не були вакциновані без збереження заробітної
плати.

2) Керівникам структурних підрозділів швидко провести аналіз поточних
занять, щоб всі дисципліни семестру були прочитані в повному обсязі.
3) Фінансово-бухгалтерській службі зробити відповідні розрахунки.
4) Строк відсторонення працівників від роботи встановлюється до
усунення причин, що його зумовили.
5. Затвердження лімітів стипендіатів
СЛУХАЛИ: начальника відділу планування та договірних відносин
Осипову І.В. щодо затвердження лімітів стипендіатів
УХВАЛИЛИ: встановити ліміт стипендіатів у розмірі 45% на другий
семестр 2021-2022 навчального року для студентів, які навчаються в ОНАХТ,
Механіко-технологічному фаховому коледжі ОНАХТ, Фаховому коледжі
промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ, Фаховому
коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу
ОНАХТ, Одеському технічному фаховому коледжі ОНАХТ за державним
замовленням на всіх факультетах (відділеннях), курсах за всіма
спеціальностями (напрямами підготовки) і набувають право на призначення
академічної стипендії.
6. Про створення разових спеціалізованих вчених рад
6.1 СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи Поварову Н.М. про
створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної
роботи Синиці Ольги Вікторівни на тему «Розроблення м’ясних продуктів з
використанням низькотемпературних режимів оброблення», поданої на
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 – Харчові технології
До складу ради за спеціальністю 181 - «Харчові технології»
пропонуються:
голова ради – д.т.н., проф. Капрельянц Леонід Вікторович;
рецензенти – д.т.н., проф. Тележенко Любов Миколаївна;
– к.т.н., доц. Манолі Тетяна Анатоліївна;
опоненти – д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна;
– д.т.н., проф. Янчева Марина Олександрівна.
УХВАЛИЛИ:
1) склад ради затвердити;
2) звернутися до МОН України з клопотанням про створення разової
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної роботи Синиці Ольги
Вікторівни на тему «Розроблення м’ясних продуктів з використанням
низькотемпературних режимів оброблення», поданої на здобуття ступеня
доктора філософії за спеціальністю 181 – Харчові технології.
6.2 СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи Поварову Н.М. про
створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної
роботи Сиротюка Іллі Вадимовича на тему «Розробка випарного апарату із
системою об’ємного підведення енергії», поданої на здобуття ступеня доктора
філософії за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування.

До складу ради за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування
пропонуються:
голова ради – д.т.н., проф. Бошкова Ірина Леонідівна;
рецензенти – д.т.н., проф. Станкевич Георгій Миколайович;
– д.т.н., доц. Осадчук Петро Ігорович;
опоненти – д.т.н., проф. Снєжкін Юрій Федорович;
– д.т.н., проф. Бандура Валентина Миколаївна.
УХВАЛИЛИ:
1) склад ради затвердити;
2) звернутися до МОН України з клопотанням про створення разової
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної роботи Сиротюка Іллі
Вадимовича на тему «Розробка випарного апарату із системою об’ємного
підведення енергії», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування.
7. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та
про структурні підрозділи ОНАХТ:
7.1 СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про кафедру філософії і
права
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про кафедру філософії і права
7.2 СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про кафедру
електромеханіки та мехатроніки
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про кафедру електромеханіки
та мехатроніки
7.3 СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ патентного та
нормативно-технічного забезпечення
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відділ патентного та
нормативно-технічного забезпечення
8. Про рекомендацію до друку:
8.1 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до видання електронного збірника
матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового
способу життя у молоді»
УХВАЛИЛИ: рекомендувати видання електронного збірника матеріалів
XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та
студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу
життя у молоді»
8.2 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника
«Товарознавство споживчих товарів, пакування, митне оформлення» (автори:

Верхівкер Я.Г., Гарбажий К.С., Луцькова В.А., Манолі Т.А., Мартиросян
І.А., Мирошніченко О.М., Недобійчук Т.В., Памбук С.А., Смокова Т.М.)
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник
«Товарознавство споживчих товарів, пакування, митне оформлення» (автори:
Верхівкер Я.Г., Гарбажий К.С., Луцькова В.А., Манолі Т.А., Мартиросян
І.А., Мирошніченко О.М., Недобійчук Т.В., Памбук С.А., Смокова Т.М.);
8.3 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку періодичних наукових видань
ОНАХТ
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку періодичні наукові видання
ОНАХТ
9. Різне
9.1 СЛУХАЛИ: про подання на нагородження Почесною грамотою Одеської
обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю і вагомий
внесок у розвиток Одеської національної академії харчових технологій:
Солоницька І.В.
Шестопалов С.В.
Луніна В.Ю.
Кордзая Н.Р.
Єгоров В.Б.
Ольшевська О.В.
Федосова К.С.
Тимчішина М.В.
Скрипніченко Д.М.
Савенко І.І.
Дужар Н.Ц.
Козак К.Б.
Єпур О.С.
Осипова І.В.
Корнієнко Ю.К.
Кашкано М.А.
Дец Н.О.
Федченко Ю.С.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати подані кандидатури на нагородження
Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації за багаторічну
плідну працю і вагомий внесок у розвиток ОНАХТ.
9.2 СЛУХАЛИ: звернення зав. кафедри економіки промисловості проф.
Павлова О.І. про обґрунтування вартості контракту за навчання зі спец. 051
«Економіка» до рівня, відповідного її мінімальному розміру в Одеському
регіоні.
УХВАЛИЛИ: створити робочу групу для аналізу порядку формування
індикативної вартості навчання в ОНАХТ та розробки обґрунтованих
пропозицій щодо її удосконалення.

Голова Вченої ради,
д.т.н., професор

Богдан ЄГОРОВ

Вчений секретар,
к.т.н., доцент

Дмитро СКРИПНІЧЕНКО

