
                                                                                              Додаток А  

до протоколу№14 від 14.06.22р. 

 

Список документів, які розглядались згідно п.17 Порядку денного – 

Затвердження положень і змін до них  з основної діяльності та про 

структурні підрозділи ОНТУ 

 

1. Положення про кафедру обліку і аудиту 

2. Положення про кафедру публічного управління та адміністрування 

3. Положення про військово-мобілізаційний  підрозділ 

4. Положення про кафедру Технології переробки зерна ОНТУ 

5. Положення про навчальні лабораторії кафедри Технології переробки зерна 

ОНТУ  

6. Положення про навчальну-наукову лабораторію «Оцінка хлібопекарської 

якості зерна та борошна» Б-103а 

7. Положення про кафедру Технологій хліба, кондитерських, макаронних 

виробів та харчоконцентратів  

8. Положення про факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу  

9. Положення про Вчену раду факультету технології та товарознавства 

харчових продуктів і продовольчого бізнесу  

10. Положення про кафедру технології молока, олійно-жирових продуктів та 

індустрії краси 

11.  Положення про навчальні лабораторії кафедри технології молока, олійно-

жирових продуктів та індустрії краси (Д-111 навчальна лабораторія 

технології молока; Д-125 навчальна лабораторія технології жирів і 

косметики; Д-27 навчальна лабораторія хімії та мікробіології харчових 

продуктів і косметики; Д-7 навчальна лабораторія сушіння харчових 

продуктів) 

12.  Положення про навчально-наукову лабораторію Д-113 «Контролю якості та 

безпечності харчових продуктів», створену за 

сприяння Erasmus+ programme Capasity Building «Ag-Lab» 

13.  Положення про факультет комп’ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту  

14.  Положення про Вчену раду факультету комп’ютерної інженерії, 

програмування та кіберзахисту 

15.  Положення про факультет Технології вина та туристичного бізнесу 

16.  Положення про Вчену раду  факультет Технології вина та туристичного 

бізнесу 

17. Положення про радника ректора ОНТУ 

https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision_remote-1.pdf


18. Авторський   договір про передачу невиключних майнових прав 

інтелектуальної власності на використання твору  

19.  Ліцензійний договір  на використання твору 

20. Положення про електронну бібліотеку НТБ. 

21. Положення про організацію і проведення міжнародної практики студентів  

22. Положення про відділ організації дистанційної роботи та навчання Центру 

інформаційно-комунікаційних технологій ОНТУ 

23. Положення про кафедру Товарознавства та митної справи 

24. Положення про кафедру готельно-ресторанного бізнесу 

25. Положення про кафедру Технології зерна і комбікормів 

26. Положення про навчальну лабораторію кафедри технології зерна і 

комбікормів 

27. Положення про. навчально-наукову лабораторію кафедри технології зерна і 

комбікормів. 

28. Положення про навчально-наукову лабораторію розумного обладнання 

SMART INDIVIDUAL «ІТ – сервіс обладнання»  

29. Положення про кафедру харчової хімії та експертизи 

30. Положення про навчальні лабораторії (Дх-312; Дх-314, Дх-317, Дх-320; Дх-127; 

Дх-128; Дх-130; Дх-131 Дх-133) кафедри харчової хімії та експертизи 

31. Положення про навчально-наукові лабораторії (Дх-122, Дх-318, Дх-323) 

кафедри харчової хімії та експертизи 

32. Положення про проведення Всеукраїнської студентської  олімпіади в ОНТУ 

33. Порядок замовлення, друку, видачі та обліку академічних довідок в 

Одеському національному технологічному університеті 

34. Положення про порядок робіт з прекурсорами 

35. Положення про відбір кандидатів на отримання грантів  академічної 

мобільності в рамках проекту Erasmus + 

36. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасниками освітнього процесу ОНТУ 

37. Положення про відрядження та направлення за кордон 

38. Положення про правила та порядок реалізації міжнародних проектів, грантів 

і договорів в Одеському національному технологічному університеті 

39. Положення про  навчально - оздоровчий спортивний комплекс ОНТУ 



40. Положення про кафедру фізичної культури та спорту  

41. Положення про факультет економіки, бізнесу і котролю 

42. Положення  про Вчену раду факультету економіки, бізнесу і контролю 

43. Положення про фінансово-бухгалтерську службу 

44. Положення про облікову політику 

45. Положення про порядок списання об’єктів державної власності з балансу 

ОНТУ 

46. Положення про надходження до ОНТУ благодійної допомоги та її 

використання 

47. Положення про інвентаризацію грошових коштів, матеріальних цінностей, 

інших активів та зобов’язань ОНТУ 

48.  Положення про матеріальну відповідальність працівників 

49. Положення про проведення Всеукраїнської студентської  олімпіади в ОНТУ 

50. Положення про кафедру цифрових технологій фінансових операцій; 

51. Положення про кафедру філософії і права 

52. Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції в ОНТУ 

53. Положення про Суспільний антикорупційний комітет і його сектори на 

факультетах та Відокремлених структурних підрозділах фахових коледжів 

ОНТУ 

54. Положення про юридичний відділ 

55. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці ОНТУ 

 

 
 
 

Голова  Вченої ради, 

д. т. н., професор            Богдан ЄГОРОВ 

  

   

Вчений секретар, 

к. т. н., доцент              Наталя ДОЦЕНКО  
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