Рішення засідання Вченої ради №11
Одеської національної академії харчових технологій
від 05.04.2022 року
1. СЛУХАЛИ:

Про стан і проблеми проведення і завершення
навчального процесу у ІІ-му семестрі 2021/2022 навчального року
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію проректора з НПтаНР Ф. Трішина прийняти до відома
2. Відмітити ефективну роботу усіх ланок керівного менеджменту всіх
структур академії, що забезпечило безперебійність діяльності ОНАХТ та
здійснення освітнього процесу і злагодженої роботи всього колективу.
3. Дозволити здобувачам випускових курсів (крім СВО «магістр»), які
мають відповідні обґрунтування (перебування в лавах Збройних сил
України, у підрозділах територіальної оборони, проведення волонтерської
діяльності, підтвердженої військовою адміністрацією та ін.), за власним
бажанням згідно відповідної заяви пройти атестації у вигляді
атестаційного іспиту із внесенням змін до індивідуальних навчальних
планів перерозподілом кредитів ЄКТС з переддипломної практики та
виконання кваліфікаційної роботи на відповідні обов’язкові професійні
освітні компоненти.
4. Дозволити здобувачам випускових курсів, які проходять атестацію у
вигляді захисту кваліфікаційних робіт та не мають можливості надіслати її
паперовий примірник з власноручним підписом засобами поштового
зв’язку, надіслати екзаменаційній комісії її електронний примірник,
засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом або
фотокопію відповідного документу, засвідченого підписом здобувача.
5. Студентам всіх форм навчання випускових курсів, які з
обґрунтованих причин, пов’язаних з воєнним станом, не змогли до
30.06.2022р. пройти атестацію, надати можливість проходження атестації
протягом 2022-2023 навчального року шляхом оформлення відповідних
академічних відпусток.
6. Внести відповідні зміни у внутрішні нормативні документи ОНАХТ
(Положення про організацію освітнього процесу, Положення про
Екзаменаційну комісію, Положення про проведення атестації в
дистанційному режимі).
7. Деканам факультетів і директорам коледжів забезпечити режим
максимального сприяння студентам, які з різних причин опинились в
ситуаціях, що не можуть брати регулярну участь в дистанційному
навчанні, дозволити їм навчатись за індивідуальним планом.

2. СЛУХАЛИ: Про особливості прийому на навчання у 2022 році (проект

змін до правил Прийому навчання)
Директор Центру прийому на навчання Кашкано М.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Надіслати пропозиції до МОН України щодо змін в проекті Умов прийому
на навчання:
2.1 забезпечити стабільність Правил прийому до ЗВО терміном на 5 років у
зв’язку із значним відтоком молоді в інші країни як біженців, яким надають
права вступу і продовження навчання для студентів навіть перших курсів без
будь-яких іспитів чи випробувань;
2.2 у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану пропонується
починаючи з 2022 року до 2025 року скасувати проведення ЗНО, натомість
проводити конкурсний відбір за результатами мультипредметного тесту або
середніми балами атестату випускників;
2.3 пропонується скасувати проведення ЄВІ для вступу до магістратури
терміном на 3 роки з можливістю подальшого повного скасування, оскільки ця
норма суперечить конституційним нормам щодо рівного доступу до здобуття
освіти в Україні. Роботодавець сам визначає, якими компетентностими
характеристиками повинен володіти випускник вишу на вітчизняному та
закордонному ринках праці;
2.4 скасувати єдиний вступний іспит зі спеціальності при вступі до
магістратури як такий, що суперечить принципам автономії ЗВО;
2.5 надати право вишам самостійно встановлювати терміни прийому на
навчання, згідно їх автономії визначеної Законом України «Про вищу освіту»;
2.6 дозволити у період з 2022 по 2024 роки переведення та відновлення
студентів, у тому числі і тих студентів, які виконали програму першого курсу
у не повному обсязі, а також відновлення на навчання студентів, які перервали
навчання.
3. СЛУХАЛИ: Про запобігання проявам хабарництва і корупції під час

здійснення навчального процесу в академії та її відокремлених
структурних підрозділах
Ректор Єгоров Б.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію стосовно попередження фактів хабарництва і корупції
прийняти до відома.
2. Провести роботу із визначення ефективності роботи працівників, яким
було надано право працювати дистанційно, щодо доцільності надання
такого права на наступний місяць (квітень).

4. СЛУХАЛИ: Забезпечення сталого розвитку Одеської національної

академії харчових технологій у післявоєнний період
Ректор Єгоров Б.В.
УХВАЛИЛИ:
1. До 19.04.2022р. розглянути зазначені пропозиції щодо тематики
наукових досліджень, доповнити їх та надати проректору з наукової
роботи для розгляду і затвердження на Науковій раді академії.
2. Проректору з наукової роботи в термін до 26.04.22р. організувати
розгляд пропозицій щодо цих тематик, відібраних на Науковій раді
академії.
3. Директорам наукових інститутів в термін до 17.05.22р. організувати
підготовку документації щодо проектів за відібраною тематикою.
4. Після 17.05.22р. проректору з наукової роботи забезпечити моніторинг і
подання підготовлених запитів у відповідні структури, фонди, міністерства
та ін.
5. Директорам наукових інститутів в термін до 20.04.22р. провести роботу
із завідувачами кафедр, керівниками наукових шкіл, щодо формування
тематики дипломних робіт бакалаврів, кваліфікаційних робіт магістрів для
задоволення потреб академії, Одеського регіону та України.
6. До 29.04.22р. проректору з наукової роботи організувати розгляд
пропозицій щодо тематики дипломних робіт бакалаврів, кваліфікаційних
робіт магістрів для потреб академії, Одеського регіону та України на
Науковій раді академії.
7. Деканам факультетів і завідуючим випускових кафедр забезпечити
розробку проектів з відібраної тематики у 2022-2023 навч.роках.
8. Ефективність профорієнтаційної роботи, підсумки прийому на навчання
і розгляд контингенту студентів визнати головними показниками
ефективності діяльності деканів і директорів коледжів.
6. Атестація стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Завідувачка відділом аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
Каламан Ольга Борисівна, д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту і
логістики отримує стипендію КМУ для молодих вчених другій рік. За цей час
захистила докторську дисертаційну роботу, під консультуванням проф.
Лагодиєнка В.В. Своєчасно проходила атестації.
Звіт був заслухано на засіданні кафедри та Вченій раді ННІПЕіМ ім.
Г. Е. Вейнштейна.
Прошу затвердити звіт Каламан О.Б. та атестувати молодого вченого.
УХВАЛИЛИ: атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України для
молодих вчених Каламан О.Б. за результатами звіту.

7.
СЛУХАЛИ: Щодо затвердження рішення про видачу дипломів
доктора філософії
В.о. проректора з наукової роботи Бордун Т.В.
СЛУХАЛИ: В.о. проректор з наукової роботи Бордун Т.М. довела до
відома членів Вченої ради інформацію щодо набрання чинності наказу МОН
України від 01.02.2022 № 89 «Про рішення з питань присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів
Міністерства освіти і науки України»
щодо затвердження рішення
спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з
галузей знань та щодо видачі дипломів доктора філософії з відповідними
номерами відповідно до списку:
- Дурбаловій Наталії Ігорівні, з галузі знань 07 «Упpaвлiння i
aдмiнicтpувaння» за спеціальністю 073 «Менеджмент», серія та номер
ДР № 003592;
- Сиротюку Іллі Вадимовичу, з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», серія та номер ДР № 003800;
- Адамбаєву Данійорбеку Бахтієровичу, з галузі знань 14 «Електрична
інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», серія та
номер ДР №003810;
- Синиці Ользі Вікторівні, з галузі знань 18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології», серія та номер ДР № 003843.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити дане рішення відповідним наказом по Одеській національній
академії харчових технологій.
3. Вченому секретарю Палвашовій Г.І. оприлюднити наказ на офіційному
веб-сайті академії.
8. Затвердження положень з основної діяльності
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про організацію дипломного
проектування ОНАХТ.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію дипломного
проектування ОНАХТ.
9. Про рекомендації до друку
9.1 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку періодичних наукових видань
ОНАХТ
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку періодичні наукові видання ОНАХТ
періодичні наукові видання ОНАХТ;

