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2. Про зміни у складі Вченої ради Одеського національного 

технологічного університету: 

вивести із складу Вченої ради ОНТУ: 

1. Іванову Ліну Олександрівну (в зв’язку із звільненням) 

2. Зінченко Олену Сергіївну (у зв’язку із закінченням строкового 

трудового договору на посаді завідувача кафедри та власним бажанням) 

3. Савенко Ігоря Івановича (у зв’язку із закінченням строкового трудового 

договору на посаді завідувача кафедри та власним бажанням) 

ввести до складу Вченої ради ОНТУ: 

1. Яковлєву Марину Леонідівну в.о. завідувача кафедри української та 

іноземної філології, к.п.н., доцент 

2. Агунову  Лариса Володимирівна  в.о. завідувача кафедри технології 

м’яса, риби і морепродуктів, к.т.н., доцент 

 

3. Про стан подачі документів на навчання до ОНТУ та попередні 

підсумки першого етапу прийому на новий 2022/2023 навчальний 

рік  

3.1 Інформацію директора Центру прийому на навчання Кашкано М.А. 

про стан подачі документів на навчання до ОНТУ та про попередні підсумки 

першого етапу прийому на новий 2022/2023 навчальний рік прийняти до відома. 

3.2  Центру прийому на навчання та деканам факультетів посилити 

роботу з вступниками, які подали заяви на вступ. 

3.3  Деканам факультетів посилити роботу з випускниками бакалаврату, 

які завершили навчання у поточному та минулих роках щодо вступу на рівень 

магістра. 

3.4  В.о. декана факультету ІТХіРГБ Нікітчіній Т.І. і декану факультету 

КІПтаК Шестопалову С.В. вжити заходи щодо перевиконання плану прийому на 

навчання. 

3.5  Центру прийому на навчання та деканам факультетів забезпечити 

високу організацію проведення дистанційних вступних іспитів на рівень 

магістра. 

3.6  Директорам відокремлених фахових коледжів ОНТУ здійснити 

роботу щодо інформування випускників про продовження вступної кампанії на 

рівень бакалавра в ОНТУ у 2022 році та розгорнути підготовку до вступної 

компанії 2023 року. В термін до 15 вересня 2022 року надати в.о. ректора ОНТУ 

Мардар М.Р. плани роботи з студентами старших курсів щодо проведення 

профорієнтації зі вступу на спеціальності ОНТУ. 



3.7  Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності 

оновити рекламні матеріали та розповсюдити інформацію щодо проведення 

додаткового набору в ОНТУ у вересні – листопаді. 

3.8  Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності в 

термін до 01.10.2022 року здійснити аналіз ринку надання освітніх послугу ЗВО 

м. Одесі. 

3.9  Центру прийому на навчання в термін до 01.10.2022 року вивчити 

траєкторію подальшого навчання випускників бакалаврату ОНТУ. 

 

4. Про обрання за конкурсом на посаду завідувачів кафедр      

                                                 

4.1 Обрати зав. кафедрою технологічного обладнання зернових 

виробництв Гапонюка Олега Івановича на підставі проведеного таємного 

голосування (виявлено результатів - 74: «за»  - 72, «проти» - 1; «недійсних» - 1) 

4.2 Обрати зав. кафедрою технології зерна і комбікормів 

Макаринську Аллу Василівну на підставі проведеного таємного голосування 

(виявлено результатів - 74: «за»  - 71, «проти» - немає; «недійсних» - 3); 

4.3 Обрати зав. кафедрою маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Лагодієнка Володимира Вікторовича на підставі проведеного таємного 

голосування (виявлено результатів - 74: «за»  - 72, «проти» - 1; «недійсних» - 

1). 

4.4 Обрати зав. кафедрою української та іноземної філології 

Яковлєву Марину Леонідівну на підставі проведеного таємного голосування 

(виявлено результатів - 74: «за»  - 73, «проти» - немає; «недійсних» - 1). 

4.5 Обрати зав. кафедрою теплофізики та прикладної екології 

Семенюка Юрія Володимировича на підставі проведеного таємного 

голосування (виявлено результатів - 74: «за»  - 73, «проти» - немає; 

«недійсних» - 1). 
 

5.  Про подання до вченого звання доцента 

5.1   Рекомендувати кандидатуру Сугаченко Тетяни Сергіївни до 

присвоєння вченого звання доцента кафедри   технології вина та сенсорного 

аналізу на підставі проведеного таємного голосування (виявлено результатів - 

74: «за»  - 73, «проти» - немає; «недійсних» - 1). 

5.2   Рекомендувати кандидатуру Антонової Альфії Раїсівни до 

присвоєння вченого звання доцента кафедри   інформаційних технологій та 

кібербезпеки на підставі проведеного таємного голосування (виявлено 

результатів - 74: «за»  - 69, «проти» -4; «недійсних» - 1).  

5.3   Рекомендувати кандидатуру Памбук Світлани Андріївни до 

присвоєння вченого звання доцента кафедри   маркетингу, підприємництва і 

торгівлі на підставі проведеного таємного голосування (виявлено результатів - 

74: «за»  - 72, «проти» - 1; «недійсних» - 1).  

 

6. Про стан фінансово-бухгалтерської дисципліни в ОНТУ 

 

6.1  Інформацію начальника відділу внутрішнього аудиту Фролової Т.К. 

прийняти довідома. 



6.2.   Всім керівникам структурних підрозділів привести у відповідність 

до затверджених паспортів бюджетних програм витрати на заробітну плату у 

вересні 2022 року, надати протоколи засідань трудових колективів з 

відповідними документами про зміну в оплаті праці до планово-фінансового 

відділу. Термін виконання до 12.09.2022. 

6.3. Структурним підрозділам, де склалися фактичні перевитрати 

фонду заробітної плати відносно затверджених паспортів бюджетних 

програм за травень-липень 2022 року, в термін до 15 вересня 2022 року 

розробити плани заходів щодо покриття перевитрат, а в термін до 31 травня 

2023 року вжити заходи щодо ліквідації перевитрат. 

6.4.  Деканам факультетів та директорам коледжів ОНТУ здійснювати 

постійний внутрішній контроль за надходженням оплати за навчання від 

студентів контрактної форми навчання. Негайно вжити всіх необхідних 

заходів щодо надходження плати за навчання від студентів-боржників за 

попередні періоди. 

6.5.  Директору Студентського житлового комплексу Козуліну В.С. та 

комендантам гуртожитків ОНТУ здійснювати постійний внутрішній 

контроль за надходженням оплати за проживання у гуртожитках. Негайно 

вжити всіх необхідних заходів щодо надходження плати за проживання  від 

мешканців-боржників за попередні періоди. 
 

7. Щодо рекомендацій до вступу до докторантури за  

          результатами вступної кампанії 2022 року                

7.1  Рекомендувати до вступу в докторантуру на спеціальність 051 

«Економіка»  на місця державного замовлення Неустроєва Юрія 

Генадійовича – к.е.н., в.о. завідувача кафедри економічної теорії та 

фінансово-економічної безпеки. Тема дослідження «Інноваційний розвиток у 

системі економічної безпеки регіону». Науковий консультант – д.е.н., 

професор Лагодієнко Володимир Вікторович.  

7.2 Рекомендувати до вступу в докторантуру на спеціальність 051 

«Економіка» на умовах контракту Точиліну Юлію Юріївну – к.е.н., доцентка 

кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, здобувачка відділу макроекономіки та 

державного управління Причорноморського науково-дослідного інституту 

економіки та інновацій. Тема дослідження «Управління розвитком людського 

капіталу в умовах інноваційних змін національної економіки». Науковий 

консультант – зав. каф. Маркетингу, підприємництва і торгівлі, д.е.н., 

професор Лагодієнко Володимир Вікторович. 

7.3 Рекомендувати до вступу в докторантуру на спеціальність 051 

«Економіка» на умовах контракту Демченка Олександра Вікторовича – к.е.н., 

здобувач ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень». 

Тема дослідження «Формування та розвиток людського капіталу сільських 

територій України в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, практика. 

Науковий консультант – зав. каф. Управління бізнесом, д.е.н., професор 

Басюркіна Н.Й. 

7.4 Рекомендувати до вступу в докторантуру на спеціальність 051 

«Економіка» на умовах контракту Лагодієнка Олега Вікторовича – к.е.н., 



здобувач ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень». 

Тема дослідження «Формування оптимальної системи індикаторів якісної 

оцінки ESG діяльності підприємств: теорія, методологія, практика. Науковий 

консультант – зав. каф. Цифрових технологій фінансових операцій, д.е.н., 

професор Іванченкова Л.І. 
 

8. Про затвердження тем докторських дисертацій та надання 

права керівництва аспірантами 

8.1. Затвердити теми докторських дисертацій та надати право 

керівництва аспірантами: 

- Ольшевській Ользі Володимирівні, к.т.н., доц., директору 

науково-технічної бібліотеки. Тема: «Науково-технічні основи систем 

отримання води з атмосферного повітря на базі абсорбційних холодильних 

машин та агрегатів з використанням відновлювальних джерел енергії» за 

спеціальності 05.05.14 -   холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 

системи кондиціювання; 

- Соколюк Катерині Юріївна, к.е.н, доц., доценту кафедри 

економічної теорії та фінансово-економічної безпеки. Тема: «Формування 

механізму забезпечення продовольчої безпеки України в повоєнний період», 

за спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління національним 

господарством; 

- Савченко Тетяні Вікторіні, к.е.н., доц., доценту кафедри 

маркетингу, підприємництва і торгівлі. Тема: «Розвиток регіонального ринку 

продукції птахівництва», за спеціальності 08.00.05 -  розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка.  

8.2. Затверити тему докторської дисертації Павловій Ірині 

Олександрівні, ст. викладачу кафедри туристичного бізнесу та рекреації  

"Інклюзивний  розвиток сільсько-міських агломерацій України: 

теорія, методологія. практика" за спеціальністю 08.00.03 - економіка 

та управління національним господарством. 

 

9. Про перезатвердження тем дисертаційних досліджень 

Перезатвердити  теми дисертаційних досліджень: 

Щербичу Максиму Володимировичу, аспіранту четвертого року 

денної форми навчання у зв’язку із зміною предмета дослідження (133 

спеціальність, науковий керівник – д.т.н., доц. Терзієв С.Г.). Викласти тему 

дослідження у наступній редакції: «Розробка енергоефективного 

мікрохвильового апарата для виробництва екстрактів з відходів харчових 

виробництв»; 

Гонгало Володимиру Олеговичу, аспіранту четвертого року денної 

форми навчання (151 спеціальність, науковий керівник – д.т.н., доц. Єгоров 

В.Б.). Викласти тему дослідження у наступній редакції: «Автоматизація 

керування процесом змішування компонентів комбікормів: математичне 

моделювання, розробка та оптимізація алгоритмів керування»; 

Габуєву Костянтину Олеговичу, аспіранта четвертого року денної 

форми навчання (151 спеціальність, науковий керівник – д.т.н., доц. Єгоров 

В.Б.). Викласти тему дослідження у наступній редакції: «Розробка 



ефективної роботизованої САК процесом високо-упорядкованого складання 

пакетів первинної упаковки». 

 

10.  Про надання академічної відпустки  

Надати академічні відпустки за сімейними обставинами, що виникли у 

зв’язку із воєнним станом в Україні: 

Кулініч Євгенії Сергіївні, аспірантці 3 року денної форми навчання 

спеціальності 181; 

Чабан Аллі Борисівні, аспірантці 4 року заочної форми навчання 

спеціальності 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, 

кондитерських виробів та харчових концентратів.  

 

11. Про відкриття докторантури зі спеціальності 05.14.06 – 

технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 

Підтримати пропозицію проректора з наукової роботи щодо відкриття 

докторантури зі спеціальності 05.14.06 – «Технічна теплофізика та 

промислова теплоенергетика». 

 

12. Затвердження плану роботи Вченої ради ОНТУ на 2022/2023  

          навчальний рік 

Затвердити план роботи Вченої ради ОНТУ на 2022/2023 навчальний 

рік. 

13. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та 

про структурні підрозділи ОНТУ 

 

Затвердити  Положення і зміни до них  з основної діяльності та про 

структурні підрозділи ОНТУ: 

1. Положення про кафедру Технологічного обладнання зернових 

виробництв   

2. Положення про навчальні лабораторії Б-111, Б-112, Б-119 

Технологічного обладнання переробної галузі кафедри Технологічного 

обладнання зернових виробництв  

3. Положення про кафедру української та іноземної філології  

4. Положення про порядок оформлення та зберігання особових 

справ здобувачів,  які захищають дисертаційні роботи  в спеціалізованих 

вчених радах при Одеському національному технологічному університеті  

5. Положення про спеціалізовану вчену раду з 

присудження наукового ступеня доктора наук при Одеському національному 

технологічному університеті 

6. Положення про порядок розгляду дисертаційних робіт, які  

виконуються в Одеському національному технологічному університеті  

7. Положення про перевірку наукових робіт на наявність плагіату в 

Одеському національному технологічному університеті 

8. Положення про порядок допуску до виконанню робіт та 

взаємодію з підрядними організаціями в галузі  охорони праці, пожежної та 

екологічної безпеки ОНТУ 



9. Положення про кафедру туристичного бізнесу та рекреації 

10. Положення про кафедру екології та природоохоронних 

технологій 

11. Положення про кафедру кріогенної техніки 

12. Положення про навчальну-наукову лабораторію Дв.52 

Лабораторія поршневих компресорів кафедри кріогенної техніки 

13. Положення про навчальну-наукову лабораторію Дв.018 

Лабораторія газотурбінних установок кафедри кріогенної техніки 

14. Положення про навчальну лабораторію Дв.017 Лабораторія 

інженерної механіки кафедри кріогенної техніки 

15. Положення про навчальну лабораторію Дв.022 кафедри 

кріогенної техніки 

16. Положення про навчальну лабораторію Дв.014 кафедри 

кріогенної техніки 

17. Положення про аналітичну лабораторію Дв.115 кафедри 

кріогенної техніки 

18. Положення про аналітичну лабораторію Дв. 010 Лабораторія 

газів кафедри кріогенної техніки 

19. Положення про кафедру нафтогазових технологій, інженерії та 

теплоенергетики 

20. Положення про кафедру екоенергетики, термодінамики та 

прикладної екології 

21. Положення про Вчену раду факультету інноваційних технологій 

харчування і ресторанно-готельного бізнесу 

22. Положення про  факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу 

23. Положення про  факультет нафти, газу та екології 

24. Положення про Вчену раду факультету нафти, газу та екології 

25. Положення про Центр лінгвістичної підготовки 

26. Положення про штаб цивільного захисту Одеського 

національного технологічного університету 

27. Зміни до Положення про стипендіальну комісію 

28. Про внесення змін до Положення про Всеукраїнські олімпіади 

Одеського національного технологічного університету для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

29. Про внесення змін до Положення про порядок переведення та 

поновлення студентів в Одеському національному технологічному 

університеті  

30. Положення про систему управління охорони праці  

31. Положення про Центр українсько-турецького співробітництва 

32. Положення про медичний пункт Одеського національного 

технологічного університету 

33. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

34. Положення Всеукраїнських літніх шкіл Підготовчого центру 

“Стартовий факультет”: 

 -  Всеукраїнська літня школа з хімії; 



 - Всеукраїнська літня школа з фізики; 

- Всеукраїнська літня школа з програмування; 

- Всеукраїнська літня школа з біології; 

- Всеукраїнська літня школа з іноземних мов; 

- Всеукраїнська літня школа з української мови; 

- Всеукраїнська літня школа з географії COMPASS; 

- Всеукраїнська літня школа з історії «Кліо»; 

- Всеукраїнська літня школа з математики. 

35. Положення про навчальну лабораторію Дв(Пастера)-218 «Офіс  

туристичної  фірми»  кафедри туристичного бізнесу та рекреації 

36.Положення про навчальну лабораторію Дв-288 «Міжнародний  

спеціалізований туризм» кафедри туристичного бізнесу та рекреації 

37.Зміни до Положення про проведення конкурсного відбору на заміще

ння вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів) Одеського національного технологічного  

університету 

 

14. Про рекомендацію до друку науково-періодичних видань 

ОНТУ 

Рекомендувати до друку науково-періодичні видання Одеського 

національного технологічного університету.  

 

15. Про профілактику правопорушень під час здійснення 

навчально-виховного процесу 

Керівникам структурних підрозділів, задіяних у здійсненні навчально-

виховного процесу провести профілактичні заходи  з попередження 

правопорушень. 

 

16.  Про звернення до Одеської міської ради щодо 

перейменування трамвайної та тролейбусної зупинок з «Перша станція 

Великого фонтану» на «Перша станція Великого фонтану   

«Технологічний університет» 

Підтримати пропозицію Голови профспілкового комітету працівників 

ОНТУ та звернутися до Одеської міської ради щодо перейменування 

трамвайної та тролейбусної зупинок з «Перша станція Великого фонтану» на 

«Перша станція Великого фонтану «Технологічний університет» або 

створення додаткової зупинки між Першою та Другою станціями Великого 

фонтану  з назвою «Технологічний університет». 

 

17. Розгляд проекту реновації району с.Чорноморка Одеської 

територіальної громади (Одеський район, Одеської області,) в контексті 

реконструкції навчально-оздоровчого спортивного комплексу ОНТУ  

17.1 Інформацію  керівника підрозділу “Land Development” «Zezman  

Holding»  М.І. Бєлова щодо концепції розвитку території с. Чорноморка 

м.Одеси в контексті реконструкції навчально-оздоровчого спортивного 

комплексу ОНТУ взяти до відома. 

17.1 Схвалити системний підхід до архітектурно-урбаністичного та  



couianrno-inQpacrpyKrypHoro po3Br.rrKy pafioniB M. OAecu.
17.2 flpoperropy g AfPraEP Mocieuxo f.A. B repMin lo 29 xosrH.n 2022

poKy opranisyBaTr pospo6xy rexni.IHoro 3aBAaHHr AIrfl pospo6rra upoeKry
peKoHcTpyKIIii ra po3BI4rKy HOCK (Apyx6a>> OHTy Ann n.p.auri
roreHllifinorvry iHsecropy 3 Meroro pospo6xz po6oqoro rpoeKry , yarcuit BHHecrLr
I^nn po3rJurly i 3arBepAXeHHfl na saciAanni B.reHoi paru.

18. PigHe
18.1 3arnep$uru cKJraA Hayronoi pa4u MixHapoAnoi ruKoJrLr roprvrin (sa

rIoAaHHflM AupeKropa MixnapoAnoi ruKoJrkt rcopnain eropona E.B. ).
I8.2 llepefinreHyBarn Uenrp BI4BqeHH.f, iHoseNaHrrx MoB <<Success>> Ha

<Uenrp ninrsicrz'IHoi uiArotoBKLD) (sa rroAaHHrM Ar4peKropa @iniueHKo O.I.).
Mera rporo3ullii - po3llrupeHH.r Hanp.aMie Naosuoi uilroroBKr4 clyxavin.

folona B.reHoi pa$u,
A. r. H., upoQecop EorAau efOPOB

B.reHprfi ceKpeTap,
K. T. H., AOIIeHT Harasu^ AOUEHKO


