Рішення засідання Вченої ради №14
Одеського національного технологічного університету
від 14.06.2022 року
Голова Вченої ради, д.т.н., проф.

Єгоров Б.В.

Головуючий з 2,3 та 14 питання
Заступ. Голови Вченої ради, д.т.н., доц.

Косой Б.В.

Учений секретар

Доценко Н.В.

Про зміни у складі Вченої Ради
Учений секретар Доценко Н.В.
СЛУХАЛИ: ученого секретаря Доценко Н.В. про зміни у складі Вченої
ради ОНТУ.
УХВАЛИЛИ: затвердити зміни у складі Вченої ради ОНТУ у зв’язку із
змінами посад, назв структурних підрозділів та звільненням окремих членів
Вченої ради.
1.

Про обрання на вакантні посади завідувачів кафедрами
Учений секретар Доценко Н.В.
2.1 СЛУХАЛИ:
про обрання за конкурсом на посаду зав.кафедри
цифрових технологій фінансових операцій д.е.н. Іванченкову Ларису
Володимирівну.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 70, «проти» - 6 (6 - в дистанційному голосуванні), обрати Іванченкову
Ларису Володимирівну зав. кафедри цифрових технологій фінансових операцій.
2.2 СЛУХАЛИ: про обрання за конкурсом на посаду зав. кафедри
публічного управління та адміністрування
д.е.н. Ніколюк Олену
Володимирівну.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
2.
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Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 76, обрати Ніколюк Олену Володимирівну зав. кафедри публічного
управління та адміністрування.
2.3 СЛУХАЛИ: про обрання за конкурсом на посаду зав. кафедри
електромеханіки та мехатроніки д.т.н. Осадчука Петра Ігоровича.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 75, «проти» - 1 (1 - в дистанційному голосуванні), обрати Осадчука Петра
Ігоровича зав. кафедри електромеханіки та мехатроніки.
Таємне голосування по всім кандидатурам проводилось серед присутніх в
залі членів Вченої ради, а також присутніх дистанційно, з використанням
Google-платформи.
3. Про подання до вченого звання профессора, доцента
Учений секретар Доценко Н.В.
3.1 СЛУХАЛИ:
про подання Купріної Наталії Михайлівни до
присвоєння вченого звання професора кафедри обліку і аудиту.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 74, «проти» - 2 (2 - в дистанційному голосуванні), рекомендувати
кандидатуру Купріної Наталії Михайлівни до присвоєння вченого звання
професора кафедри обліку і аудиту.
3.2 СЛУХАЛИ: про подання Козак Катерини Богданівни до присвоєння
вченого звання професора кафедри менеджменту і логістики.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
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Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 74, «проти» - 2 (2 - в дистанційному голосуванні), рекомендувати
кандидатуру Козак Катерини Богданівни до присвоєння вченого звання
професора кафедри менеджменту і логістики.
3.3 СЛУХАЛИ: про подання Черевка Євгена Володимировича до
присвоєння вченого звання доцента кафедри фізико-математичних наук.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів - 76:
«за» - 74, «проти» - 2 (2 - в дистанційному голосуванні), рекомендувати
кандидатуру Черевка Євгена Володимировича до присвоєння вченого звання
доцента кафедри фізико-математичних наук.
3.4 СЛУХАЛИ: про подання Кушніренко Надії Михайлівни до
присвоєння вченого звання доцента кафедри технології м’яса, риби і
морепродуктів.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів 76: «за» - 74, «проти» - 2 (2 - в дистанційному голосуванні), рекомендувати
кандидатуру Кушніренко Надії Михайлівни до присвоєння вченого звання
доцента кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
3.5 СЛУХАЛИ: про подання Баранюк Христини Олександрівни до
присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Учений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради основні
дані про здобувача. Запитань до ученого секретаря не надійшло.
Обрано лічильну комісію у складі: Шарахматова Т.Є., Корнієнко Ю.К.,
Саркісян Г.О., Бордун Т.В., Скрипніченко Д.М.
Оголошено перерву для проведення таємного голосування у змішаному
режимі (присутні в залі – 57 членів Вченої ради, дистанційно - 27).
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УХВАЛИЛИ: на підставі таємного голосування виявлено результатів 76: «за» - 76, рекомендувати кандидатуру Баранюк Христини Олександрівни до
присвоєння вченого звання доцент кафедри обліку і аудиту.
Таємне голосування по всім кандидатурам проводилось серед присутніх в
залі членів Вченої ради, а також присутніх дистанційно, з використанням
Google-платформи.
4. Про особливості діяльності університету в осінньо-зимовий період
В.о. проректора з АГР та ЕР Титаренко І.В.
СЛУХАЛИ: про особливості діяльності університету в осінньо-зимовий
період.
УХВАЛИЛИ:
1.
Перейти на гібридну систему опалення в учбових корпусах,
використовуючи існуючі електричні котли чи теплові насоси (повітря-вода), які
вбудовуються в існуючу систему.
2.
В термін до 28.06.2022р. проректору з АГР та ЕР Мосієнко Г.А.
скласти необхідний перелік відповідних заходів для підвищення ефективності
системи опалення та в термін до 07.07.2022р. начальнику планово-фінансового
відділу Осиповій І.В. зробити кошторис заходів.
3.
Посилити контроль за використанням електричних приладів в
гуртожитках університету.
4.
Доручити відповідним кафедрам:
процесів, обладнання та
енергетичного менеджменту (зав. каф. Бурдо О.Г.),
електромеханіки та
мехатроніки (зав.каф. Осадчук П.І.) і холодильних установок та кондиціювання
повітря (зав. каф. Хмельнюк М.Г.) детально розглянути дану пропозицію, і в
термін до 01.08.2022р. запропонувати оптимальні шляхи вирішення проблем
сезонного опалення будівль ОНТУ.
5.
Звернутися до МОН за дозволом спрямувати зекономлені на
опаленні приміщень кошти перенаправити на модернізацію системи опалення в
учбових корпусах та гуртожитках університету.
5.
Про зміни та затвердження графіку навчального процессу на
2022-2023 навчальний рік
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи Трішин Ф.А.
СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи
Трішина Ф.А. про зміни та затвердження графіку навчального процессу на 20222023 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
1.
Підтримати пропозицію робочої групи щодо перенесення початку
навчального року 2022/2023 на 01.08.22р.(крім перших курсів).
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2.
Затвердити відповідний графік навчального процессу на 2022/2023
навчальний рік, згідно якого розпочати новий навчальний рік з 01.08.2022р.
3.
В термін до 20.07.2022р. підготувати укриття та визначити їх
сукупну місткість, відповідальність за це питання покласти на Титаренко І.В. та
Чумаченко Ю.Д.
4.
Проректору Трішину Ф.А. в термін до 25.08.2022р. забезпечити
розробку розкладу занять в off-line режимі, який передбачав би одночасне
розміщення студентів, викладачів і співробітників у кількості, не більше
місткості укриттів.
5.
Проректору Трішину Ф.А. забезпечити внесення змін до договорів
на практику студентів.
6. Затвердження освітніх программ та навчальних планів
Директор навчального центру організації
освітнього процессу Дец Н.О.
СЛУХАЛИ: директора навчального центру організації
освітнього
процессу Дец Н.О. про затвердження освітніх программ та навчальних планів.
УХВАЛИЛИ: затвердити освітні программи та навчальні плани на
2022/2023 навчальний рік.
Про зміни у структурі Університету
Голова постійно-діючої комісії Вченої Ради з розвитку
та удосконалення структури університету Хобін В.А.
СЛУХАЛИ: голову постійно-діючої комісії Вченої Ради з розвитку
та удосконалення структури університету Хобіна В.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Включити профілакторій до складу ОНТУ, на правах його
структурного підрозділу, який зараз є відокремленим підрозділом, з метою
підтримки доступністі медичної допомоги, відновлення та зміцнення здоров’я
студентів і працівників університету.
2.
Провести реорганізацію факультету Менеджменту, маркетингу та
логістики на факультет Менеджменту, маркетингу та публічного
адміністрування, з метою забезпечення, відповідно до сучасних тенденцій,
розвитку спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".
7.

Про затвердження лімітів стипендії
Начальник планово-фінансового відділу Осипова І.В.
СЛУХАЛИ: начальника планово-фінансового відділу Осипову І.В. про
затвердження лімітів стипендії .
УХВАЛИЛИ:
встановити ліміт стипендій на 1 семестр 2022/23 н.р.
на рівні 40%. Це стосується як університету, так і коледжів ОНТУ.
8.
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9.
Проєкт Стратегічного плану відновлення економіки Одеської
області у повоєнний час
В.о. директора ННІ Прикладної економіки і
менеджменту ім.Г.Е.Вейнштейна Іванченкова Л.В.
СЛУХАЛИ: в.о. директора ННІ Прикладної економіки і менеджменту
ім.Г.Е.Вейнштейна Іванченкову Л.В. про проєкт Стратегічного плану
відновлення економіки Одеської області у повоєнний час.
УХВАЛИЛИ:
1.
Проєкт Стратегічного плану відновлення економіки Одеської області
у повоєнний час затвердити та розіслати членам Вченої ради.
2.
Директорам ННІ, завідуючим кафедрами розглянути Стратегічний
план на засіданнях відповідних структурних підрозділів з метою визначення
можливостей долучення науковців до його реалізації, а також використання для
формування тематики кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт.
3.
Проректору з наукової роботи Поваровій Н.М. організувати роботу з
підготовки проєктів для подачі на конкурс грантів з фінансуванням за кошти
Одеської обласної організації.
10.
Представленість науковців на міжнародних публікаційних
платформах: аналіз поточного стану та виклики на майбутній період
Директор науково-технічної бібліотеки ОНТУ Ольшевська О.В.
СЛУХАЛИ: директора науково-технічної бібліотеки ОНТУ Ольшевську
О.В. про представленість науковців на міжнародних публікаційних платформах.
УХВАЛИЛИ:
1.З метою поширення наукового контенту редакційним колегіями науковоперіодичних видань ОНТУ, директорам наукових інститутів ОНТУ забезпечити:
1.1 відповідність направленості наукових публікацій до галузей діяльності
науковця;
1.2 сприяння завершенню модерації та реєстрації профілів науковців ОНТУ
в міжнародних наукометричних ресурсах в термін до 1 грудня 2022;
1.3 керівнику КЦВ Анастасії Волковій до 1 серпня 2022 року скласти план
заходів для науковців ОНТУ щодо модерації та реєстрації профілів науковців
ОНТУ в міжнародних наукометричних ресурсах;
1.4 зменшення кількості локалізованих авторів в науково-періодичних
виданнях ОНТУ;
1.5 завершення роботи щодо внесення змін в профілі науково-періодичних
видань ОНТУ у загальнодержавних та міжнародних ресурсах до 1 грудня 2022 р.
2. З метою поширення наукового контенту та міжнародної наукової
діяльності ПВС ОНТУ завідувачам кафедр:
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2.1 до 15.08.2022 року надати інформації про галузь діяльності та
спеціальність науковця відповідного структурного підрозділу ОНТУ для
заповнення наукової платформи ОНТУ;
2.2 поширення інформації щодо необхідності зменшення високого рівня
самоцитування співробітників ОНТУ.
11. Про створення науково-практичного консорціуму «Науковотехнологічний кластер «Одеса-Коблево»
Проректор з наукової роботи Поварова Н.М
Генер. директор ТОВ «Південний центр розвитку
туризму» «Регіонекотур» Киливник В.П.
СЛУХАЛИ: про створення науково-практичного консорціуму «Науковотехнологічний кластер «Одеса - Коблево»
УХВАЛИЛИ:
1. З метою підвищення ефективності використання природного, людського
та виробничого ресурсів Коблевської об'єднаної територіальної громади
створити науково-практичний консорціум «Науково-технологічний кластер
«Одеса - Коблево» за участю ОНТУ.
2. Проректорам з наукової роботи Поваровій Н.М. і з науково-педагогічної
та навчальної роботи Трішину Ф.А. розробити план співпраці.
3. Директорам навчально-наукових інститутів передбачити в тематиці
кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт актуальні теми
співробітництва.
12. Про створення науково-практичного консорціуму «Південий
науково-практичний реабілітаційний центр «Новий горизонт»
Директор ТОВ «Міжнародний дитячий
реабілітаційний центр «Скіфос» Олег Подурец,
Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.
СЛУХАЛИ: про створення науково-практичного консорціуму «Південий
науково-практичний реабілітаційний центр «Новий горизонт».
УХВАЛИЛИ:
1. Створити науково-практичний консорціум «Південий науковопрактичний реабілітаційний центр «Новий горизонт» за участю ОНТУ з метою:
- створення умов і реалізації програм з реабілітації дітей і супроводжуючих
осіб, які постраджали від бойових дій, для повернення їх до повноцінного
мирного життя, подальшою спеціальною адаптацією та реабілітацією;
- створення умов і реалізації програм з реабілітації дітей-інвалідів з
паталогією нервової системи і супроводжуючих їх осіб, які постраджали від
бойових дій.
2. Проректорам Поваровій Н.М. і Трішину Ф.А. розробити план співпраці.

8

3. Директорам навчально-наукових інститутів передбачити в тематиці
кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт.
13. Про відрахування з аспірантури та надання академічних
відпусток
Зав. відділом аспірантури і докторантури Соколюк К.Ю.
СЛУХАЛИ: зав. відділом аспірантури і докторантури Сокалюк К.Ю. про
відрахування з аспірантури та надання академічних відпусток за сімейними
обставинам, які виникли після введення військового стану в Україні.
УХВАЛИЛИ:
- надати академічну відпустку
13.1 Фатєєвій Яні Олександрівні, аспірантці IV року денної форми
навчання зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
13.2 Алі Віті Петрівні , аспірантці IV року заочної форми навчання зі
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування
13.3 Морозову Андрію Миколайовичу, аспіранту IV року заочної форми
навчання зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології »
13.4 Мащенковій Ользі Іванівні, аспірантці IІ року денної форми навчання
зі спеціальності 181 «Харчові Технології»
13.5 Паскалю Олексію Андрійовичу, аспіранту IV року денної форми
навчання зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
- відрахувати з числа здобувачів освіти ОНТУ з аспірантури за
власним бажанням з правом поновлення на навчання:
13.6 Марченкова Дениса Федоровича, аспіранта IV року заочної форми
навчання зі спеціальності 181 «Харчові Технології»,
13.7 Копійко Аліну Валеріївну, аспірантку IV року заочної форми
навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології»
13.8 Медушевського Євгенія Володимировича, аспіранта IV року денної
форми навчання зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
13.9 Талибли Руслана Еміновича, аспіранта IV року денної форми
навчання зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
13.10 Босого Дмитра Борисовича, аспіранта IV року денної форми
навчання зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»
13.11 Ковалів Інну Олександрівну, аспірантку IV року денної форми
навчання зі спеціальності 181 «Харчові Технології».
14. Рекомендації до друку
Заступ. Голови Вченої ради Косой Б.В.
СЛУХАЛИ: заступника Голови Вченої ради Косого Б.В.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку:
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14.1 навчальний посібник «Мікробіологія галузі. Мікробіологія у
ресторанному господарстві: навчальний посібник» (україномовна та англомовна
редакції, паперова та електронна версії), авторів Єгорової А.В., Капрельянца
Л.В., Труфкаті Л.В., Пожіткової Л.Г., Воловик Т.М.
14.2 навчальний посібник «Транспортування і перевалка високов’язкої
нафти з підігрівом». Автори: Кологривов М.М., Бузовський В.П.
14.3 навчальний посібник «Техніка і технологія транспортування та
зберігання зріджених газів (Основи теорії та розрахунку циклів транспортних
низькотемпературних машин). Навчальний посібник для практичних занять та
самостійної роботи», автори Морозюк Л.І., Соколовська-Єфименко В.В.,
Мошкатюк А.В.
14.4 навчальний посібник «Техніка і технологія транспортування та
зберігання зріджених газів (Техніка транспортування зріджених газів).
Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи», автори
Морозюк Л.І., Соколовська-Єфименко В.В., Мошкатюк А.В.
14.5 навчальний посібник до виконання практичних робіт з дисципліни
«Візуалізація інформації». Автори: Суліма Ю.Ю., Суліма Ю.Є.
14.6 навчальний посібник «Курс вищої математики, частина I». Автори:
Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С., Швець В.Т., Вітюк А.В.,
Осадчук Є.О., Черевко Є.В.
14.7 навчальний посібник «Збірник задач з вищої математики. Частина 1».
Автори: Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Швець В.Т., Вітюк А.В.,
Осадчук Є.О., Черевко Є.В.
14.8 навчальний посібник з дисципліни «Комп’ютерний дизайн». Автори:
Шестопалов С.В., Нєнов О.Л.. Колумба І.В.
14.9 монографію «Механізми управління фінансово-економічними
результатами діяльності аграрних підприємств» під загальною редакцією к.е.н.,
Згадової Н.С.
15. Про профілактику правопорушень під час проведення заліковоекзаменаційної сесії
Ректор Єгоров Б.В.
СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про профілактику правопорушень під час
проведення заліково-екзаменаційної сесії.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома та застосувати відповідні
заходи.
16. Про затвердження проєкту «Положення про Президента ОНТУ»
СЛУХАЛИ: про внесення змін до проєкту «Положення про Президента
ОНТУ»
УХВАЛИЛИ: внести зміни до проєкту «Положення про Президента
ОНТУ»:

