Рішення засідання Вченої ради №15
Одеського національного технологічного університету
від 01.07.2022р.
1.
Вручення атестатів професора, доцента та дипломів доктора
філософії
СЛУХАЛИ: про вручення атестатів професора, доцента та дипломів
доктора філософії.
Відбулось урочисте вручення атестатів та дипломів ректором ОНТУ Б.В.
Єгоровим:
- атестат профессора вручено Жигунову Дмитру Олександровичу,
професору кафедри технології переробки зерна
- атестат доцента – Значек Рафаелі Рафаелівні, доценту кафедри
маркетингу, підприємництва і торгівлі
- дипломи докторів філософії:
1) Роганков Олег Віталійович за спец.144 «Теплоенергетика»;
2)Мошкатюк Андрій Володимирович за спец.142 «Енергетичне
машинобудування»;
3)Халак В’ячеслав
Федорович
за
спец.142
«Енергетичне
машинобудування»;
4) Корнієвич Сергій Георгійович за спец.144 «Теплоенергетика»;
5) Дурбалова Наталія Ігорівна за спец.073 «Менеджмент»;
6) Сиротюк Ілля Вадимович за спец.133 «Галузеве машинобудування»;
7)Адамбаєв Данійорбек Бахтієрович
за
спец.142
«Енергетичне
машинобудування»;
8) Синиця Ольга Вікторівна 181 «Харчові технології».
2.
Про основні результати діяльності Одеського національного
технологічного університету у 2021-2022н.р.
Ректор Єгоров Б.В.
СЛУХАЛИ: доповідь ректора Єгорова Б.В. про основні результати
діяльності Одеського національного технологічного університету у 20212022н.р.
Він презентував роботу всіх напрямків діяльності колективу та
проаналізував отримані результати. Подякував колективу співробітників за
злагоджену роботу в складних умовах пандемії та воєнного стану і визначив
основні орієнтири для подальшої роботи.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;

2)
проректору з НПтаНР Трішину Ф.А. проаналізувати причини
найбільших втрат контенгенту здобувачів освіти у механіко-технологічному
фаховому коледжі (директор Лукіяник О.Г.);
3)
проректору з НР Поваровій Н.М. завершити реєстрацію всіх
наукових і науково-педагогічних працівників університету до 01.09.2022р. у
міжнародних наукових базах з метою підвищення показників цитування в
системі оцінки рейтингу ЗВО;
4)
зав.кафедрами, деканам факультетів університету посилити
роботу із студентами, що навчаються за контрактами з роз’ясненням
необхідності оплати навчання за наступний семестр до 23.07.2022р.;
5)
довести до широкої громадськості інформацію про скасування
ЗНО на всі форми навчання для технічних спеціальностей у 2022 році з метою
забезпечення високого рівня вступу абітурєнтів до університету.
3.
Затвердження змін до Правил прийому до
Одеського
національного технологічного університету у 2022 році
Директор центру прийому на навчання Кашкано М.А.
СЛУХАЛИ: директора центру прийому на навчання Кашкано М.А. про
зміни до Правил прийому до ОНТУ у поточному році.
УХВАЛИЛИ: затвердити зі змінами Правила прийому до ОНТУ у 2022
році.
4.
Затвердження змін до Правил прийому до фахових коледжів
ОНТУ у 2022 році
Директора фахового колледжу промислової
автоматики та інформаційних технологій ОНТУ Єпур О.С.
СЛУХАЛИ: директора фахового колледжу промислової автоматики та
інформаційних технологій ОНТУ Єпур О.С. про зміни до Правил прийому до
фахових коледжів.
УХВАЛИЛИ: затвердити зі змінами Правила прийому до фахових
коледжів ОНТУ у 2022 році.
5.

Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри
Учений секретар Доценко Н.В.

5.1 СЛУХАЛИ: про подання на посаду професора кафедри української
та іноземної філології Віват Ганни Іванівни.
Вчений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради
основні дані про здобувача. Запитань до вченого секретаря не надійшло.
Надійшла пропозиція обрати відкритий вид голосування.
Провели відкрите голосування щодо обрання за конкурсом на посаду
професора кафедри української та іноземної філології Віват Ганни Іванівни:
«За» - 78;

«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: на підставі відкритого голосування рекомендувати
керівництву академії укласти з Віват Ганною Іванівною контракт на посаду
професора кафедри української та іноземної філології.
5.2 СЛУХАЛИ: про подання на посаду професора кафедри технології
вина та сенсорного аналізу Каменевої Наталії Валеріївни.
Вчений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради
основні дані про здобувача. Запитань до вченого секретаря не надійшло.
Надійшла пропозиція обрати відкритий вид голосування.
Провели відкрите голосування щодо обрання за конкурсом на посаду
професора кафедри технології вина та сенсорного аналізу Каменевої Наталії
Валеріївни:
«За» - 78;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: на підставі відкритого голосування рекомендувати
керівництву академії укласти з Каменевою Наталією Валеріївною контракт на
посаду професора кафедри технології вина та сенсорного аналізу.
5.3 СЛУХАЛИ: про подання на посаду професора кафедри економіки
промисловості Кулаковську Тетяну Анатоліївну.
Вчений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради
основні дані про здобувача. Запитань до вченого секретаря не надійшло.
Надійшла пропозиція обрати відкритий вид голосування.
Провели відкрите голосування щодо обрання за конкурсом на посаду
професора кафедри економіки промисловості Кулаковську Тетяну
Анатоліївну:
«За» - 78;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: на підставі відкритого голосування рекомендувати
керівництву академії укласти з Кулаковською Тетяною Анатоліївною контракт
на посаду професора кафедри економіки промисловості.
6. Затвердження кандидатур на присудження академічних та іменних
стипендій для здобувачів вищої освіти
Директор навчального центру організації
освітнього процессу Дец Н.О.
6.1 СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету

щодо затвердження кандидатур, рекомендованих факультетськими комісіями
для призначення академічної стипендії Президента України.
УХВАЛИЛИ: затвердити наступні кандидатури для призначення
академічної стипендії Президента України (на І семестр 2022 - 2023 н. р.):
1.
Бондарчук Дарії Олександрівни, студентки 2 року навчання,
ступінь вищої освіти «Магістр», факультет Менеджменту, маркетингу і
логістики;
2.
Нечаєвої Марії Олексіївни, студентки 2 року навчання, ступінь
вищої освіти «Магістр», факультет Технології та товарознавства харчових
продуктів і продовольчого бізнесу;
3.
Войницької Ірини Геннадіївни, студентки 3 року навчання,
ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультет Нафти, газу та екології.
6.2 СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету
щодо затвердження кандидатури, рекомендованої стипендіальною комісією
для призначення академічної стипендії Президента України для аспірантів.
УХВАЛИЛИ: затвердити наступну кандидатуру для призначення
академічної стипендії Президента України для аспірантів (на 2022 - 2023
навчальний рік):
1.
Барковської Юлії Сергіївни, аспірантки 2 року навчання, ступінь
вищої освіти «Доктор філософії», спеціальність 181 «Харчові технології»,
кафедра Технології переробки зерна.
6.3 СЛУХАЛИ директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету
щодо затвердження кандидатури, рекомендованої стипендіальною комісією
для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів на 2022 - 2023 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ: затвердити наступну кандидатуру для призначення
академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з
числа інвалідів на 2022 - 2023 навчальний рік:
1.
Мельникова Олега Олеговича, студента 4 року навчання, ступінь
вищої освіти «Бакалавр», факультет Комп`ютерної інженерії, програмування
та кіберзахисту, інвалід з дитинства.
6.4 СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету
щодо затвердження кандидатур, рекомендованих факультетськими комісіями
для призначення іменних стипендій Верховної Ради України.
УХВАЛИЛИ: затвердити наступні кандидатури для призначення
іменних стипендій Верховної Ради України (на 2022 - 2023 навчальний рік):

1.
Ковбасюка Кирила Сергійовича, студента 2 року навчання (зі
скороченим терміном навчання), ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультет
Низькотемпературної техніки та інженерної механіки;
2.
Демчука Максима Володимировича, студента 2 року навчання,
ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультет Технології вина та туристичного
бізнесу;
3.
Гуляєвої Аліни, студентки другого року навчання, ступінь вищої
освіти
"Бакалавр", факультет Технології та товарознавства харчових
продуктів і продовольчого бізнесу.
6.5 СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету
щодо затвердження кандидатур, рекомендованих факультетськими комісіями
для призначення іменної стипендії Одеського міського голови.
УХВАЛИЛИ: затвердити наступні кандидатури для призначення
іменної стипендії Одеського міського голови (на І семестр 2022 - 2023 н. р.):
1.
Рульової Ксенії Олегівні, студентки 2 року навчання (зі
скороченим терміном навчання), ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультет
Економіки, бізнесу і контролю;
2.
Березюка Дениса Володимировича, студента 2 року навчання (зі
скороченим терміном навчання), ступінь вищої освіти «Бакалавр», факультет
Низькотемпературної техніки та інженерної механіки.
6.6 СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації освітнього
процесу Н.О. Дец, яка ознайомила членів Вченої Ради з рішенням
стипендіальної комісії Одеського національного технологічного університету
щодо затвердження кандидатур, рекомендованих факультетськими комісіями
для призначення соціальної стипендія Верховної ради України на календарний
рік студентам-сиротам
УХВАЛИЛИ: затвердити кандидатуру Іванова Владислава, здобувача
освіти 3 курсу за СВО "Бакалавр", спеціальності 162 "Біотехнології та
інженерія", факультету Технології вина та туристичного бізнесу для
призначення соціальної стипендії Верховної ради України студентам-сиротам.
7.

Рекомендація до друку
Ректор Єгоров Б.В.

7.1 СЛУХАЛИ: про рекомендації до друку монографії «Іноваційні
технології кондиціювання повітря в нестаціонарних умовах». Автор:
Жихарєва Н.В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію «Іноваційні
технології кондиціювання повітря в нестаціонарних умовах». Автор:
Жихарєва Н.В.

7.2 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку навчального посібника
«Процедурне програмування». Автори: Плотніков В.М., Снігур Т.С., Швець
Н.В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник
«Процедурне програмування». Автори: Плотніков В.М., Снігур Т.С., Швець
Н.В.
7.3 СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку підручник «Інженерна і
комп’ютерна графіка». Автори: Ломовцев Б.А., Іваненко Є.В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник «Інженерна і
комп’ютерна графіка». Автори: Ломовцев Б.А., Іваненко Є.В.
7.4 СЛУХАЛИ: про рекомендації до друку науково-періодичних видань
ОНТУ.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку науково-періодичні видання
ОНТУ.
8.
Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності
та про структурні підрозділи ОНТУ
СЛУХАЛИ: ученого секретаря Доценко Н.В. про положення і зміни до
них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНТУ.
УХВАЛИЛИ: затвердити положення і зміни до них з основної
діяльності та про структурні підрозділи ОНТУ:
Корпоративний кодекс;
Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНТУ з виховної
роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту;
Положення
про
профілакторій
Одеського
національного
технологічного університету;
Положення про кафедру фізико - математичних наук;
Положення про навчальну лабораторію з дисципліни «Фізика» кафедри
фізико-математичних наук;
Положення про лабораторії кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів (навчально-наукова лабораторія
технології
кондитерського
виробництва Дф-110,
науково-дослідна
лабораторія Дф-205, науково-дослідна лабораторія харчових iнгредiєнтiв та
харчоконцентратiв Дф-208,
навчально-дослiдна
лабораторiя iнновацiйних
технологiй Дф-209,
навчально-наукова
лабораторiя
технологiї
хлiбопекарського
виробництва Дф-210,
навчально-наукова лабораторія
технології макаронного виробництва Дф-212);
- Положення про лабораторії кафедри товарознавства та митної справи (
навчальну лабораторію Б-304 (лаб. фізико-хімічних досліджень), навчальну
лабораторію Б-301(лаб. товарознавства продовольчих товарів), навчальну
лабораторію Б-420 (лаб. товарознавства непродовольчих товарів);
- Положення про навчально-наукову лабораторію А-301 (спеціалізована
навчально-наукова лабораторія) кафедри обліку і аудиту;

- Положення про навчальні лабораторії кафедри БіВ (Д-215, Д-223, Б404, Б-411, Б-421);
- Положення про кафедру біохімії, мікробіології та фізіології
харчування;
- Положення про навчальні лабораторії біохімії (Дх-216, Дх-224, Дх-226,
Дх-232, Дх-234) та навчальні лабораторії мікробіології (Дх-231, Дх-233)
кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування;
- Положення про навчальну лабораторію А-318 (спеціалізована
комп’ютерна) кафедри цифрових технологій фінансових операцій;
- Положення про кафедру економіки промисловості;
- Положення про навчальну лабораторію А-411а комп’ютерний клас
кафедри економіки промисловості;
- Положення про систему рейтингового оцінювання досягнень
здобувачів вищої освіти в ОНТУ;
- Положення про студентський житловий комплекс ОНТУ;
- Положення про факультет менеджменту, маркетингу і логістики;
- Положення про Вчену раду факультету менеджменту, маркетингу і
логістики;
- Затвердження форм:
Форма - Індивідуальний план роботи НДП
Форма - Індивідуальний план роботи викладача
Форма - План роботи кафедри
Форма - Журнал обліку навчальної роботи викладача
Форма - Навчальна картка студента коледжу ОНТУ
Форма - Журнал академічної групи коледжу ОНТУ
Форма - Журнал куратора коледжу ОНТУ
Форма - Навчальна картка здобувача ОНТУ
Форма - Залікова книжка студента коледжу ОНТУ
Форма - Журнал академічної групи ОНТУ
- Порядок застосування електронного цифрового підпису в Одеському
національному технологічному університеті;
- Порядок про захист даних працівників ОНТУ та осіб, що навчаються в
ОНТУ;
- Положення про Відділ внутрішнього аудиту ОНТУ.
9.

Різне

9.1 СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про дотримання техніки безпеки
під час роботи та у відпустці. Наголосив, що необхідно провести роботу із
студентами під час практик, щодо правил поведінки під час навчання та
відпочинку на канікулах. Нагадати особливі умови воєнного стану і заборону
відвідування пляжів та купання у морі.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, керівникам структурних
підрозділів довести її до всіх підлеглих працівників.

9.2 СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про необхідність активізувати
роботу комісії по нагородженню співробітників у зв’язку з ювілейною датою
створення ОНТУ.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Голова Вченої ради,
д. т. н., професор

Богдан ЄГОРОВ

Вчений секретар,
к. т. н., доцент
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