
Рішення засідання Вченої ради №17 

Одеського національного технологічного університету  

від 09.08.2022р. 

  

1. Зміни у складі Вченої ради та делегатів Конференції трудового 

колективу Одеського національного технологічного університету 

                                                             Учений секретар Доценко Н.В. 

СЛУХАЛИ: ученого секретаря Доценко Н.В. про зміни у складі Вченої 

ради та делегатів Конференції трудового колективу ОНТУ 

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Вивести із складу Вченої ради Одеського технологічного університету: 

1. Іоргачову Катерину Георгіївну (у зв’язку зі звільненням) 

2. Меліх Олену Олександрівну (у зв’язку із закінченням строкового 

трудового договору на посаді завідувача кафедри та власним бажанням) 

1.2 Ввести до складу Вченої ради Одеського технологічного університету: 

1. Гарковича Олексія Леонтійовича – в.о. завідувача кафедри екології та 

природоохоронних технологій, к.т.н., доц. 

2. Добрянську Наталю Анатоліївну – в.о. завідувачки  кафедри 

туристичного бізнесу та рекреації, д.е.н., проф. 

3. Макарову Ольгу Василівну – в.о. завідувачки кафедри технології хліба, 

кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, к.т.н., доц. 

4. Седікову Ірину Олександрівну – завідувачку кафедри менеджменту і 

логістики, д.е.н., проф. 

1.3 Вивести із складу Конференції трудового колективу Одеського 

технологічного університету: 

1. Галіуліна Анатолія Акдамовича  (у зв’язку зі зміною посади) 

2. Голубкова Павла Сергійовича (у зв’язку зі звільненням) 

3. Зінченко Ірину Іванівну (у зв’язку із смертю) 

4. Іоргачову Катерину Георгіївну (у зв’язку зі звільненням) 

5. Лівенцову Олену Олегівну(у зв’язку зі звільненням) 

6. Мілованова Валерія Івановича(у зв’язку зі зміною посади) 

1.4 Ввести до складу Конференції трудового колективу Одеського 

технологічного університету за посадами: 

1. Кустова Ігоря Олександровича – відповідальний секретар Приймальної 

комісії, к.т.н., доц. 



2. Ланженко Любов Олександрівну – начальника навчально-методичного 

відділу НЦООП, к.т.н., доц. 

3. Добрянську Наталю Анатоліївну – в.о. завідувачки  кафедри 

туристичного бізнесу та рекреації, д.е.н., проф. 

4. Ніколюк Олену Володимирівну – завідувачку кафедри публічного 

управління та адміністрування, д.е.н., проф. 

5. Седікову Ірину Олександрівну – завідувачку кафедри менеджменту і 

логістики, д.е.н., проф. 

6. Соколюк Катерину Юріївну – завідувачку відділом аспірантури і 

докторантури, кт.н., доц. 

7. Гарковича Олексія Леонтійовича – в.о. завідувача кафедри екології та 

природоохоронних технологій, к.т.н., доц. 

8. Волкову Анастасію Юріївну – керівницю Координаційного центру 

видання наукової періодики ОНТУ. 

 

2.  Звіт Богдана ЄГОРОВА щодо результатів діяльності на посаді 

ректора у період з 2003 по 2022 роки 

СЛУХАЛИ: доповідь Єгорова Б.В. про основні результати діяльності  на 

посаді ректора у період з 2003 по 2022 роки. 

 Єгоров Б.В. презентував роботу за всіма напрямками діяльності 

коллективу ОНТУ,який він очолював 19 років. Підкреслив основні досягнення 

в підвищені якості освіти в Університеті, зростанні наукового потенціалу 

співробітників, розвитку матеріально-технічної бази за рахунок спонсорських 

коштів, сторення тісних взаємозв’язків з роботодавцями та ін. Подякував 

колективу співробітників за співробітництво і злагоджену роботу в складних 

умовах перебудови економіки, пандемії та воєнного стану, побажав єдності 

коллективу і активної праці кожного для утримання високого статусу ОНТУ.  

СЛУХАЛИ: проф. Косого Б.В, проф. Агеєву І.М, проф. Бурдо О.Г., які 

підкреслили активну роботу Єгорова Б.В. як вмілого менеджера і високо 

оцінили стратегічні підходи до розвитку ОНТУ. Рекомендували підтримати 

кандидатуру Єгорова Б.В. на посаду президента ОНТУ. 

      УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома; 

2. Колектив подякував Єгорова Б.В. за його плідну працю  на посаді ректора у 

період з 2003 по 2022 роки і вагомі результати Університету (Академії). 

3. Різне 

СЛУХАЛИ: Поварову Н.М., проректора з наукової роботи, про відкриття 

докторантури за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування. Вона 

підкреслила     актуальність   і  необхідність   підготовки   докторів   наук   у 
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