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Шановні члени Вченої Ради, шановні члени Конференції трудового 

колективу! 

Карантинні умови дозволяють нам провести робоче засідання саме у 

такому форматі. Я радий всіх вас побачити і привітати! Будьте здорові і 

щасливі! 

30 років незалежності України. З якими здобутками зустрів це свято 

український народ? Були урочистості, промови, фільми. Я лише 

прокоментую етапи розвитку країни на прикладі життя нашої академії 

протягом 30-ти років. Давайте поглянемо, чи був розвиток, чи ні, чи були 

розширені наші можливості чи скорочені, чи ми втратили площі, чи 

навпаки? 

1991-й рік. Початок гіперінфляції. Невиплата заробітної плати 

протягом 9-ти місяців, відключення електроенергії, тепла із-за 

заборгованості за комунальними платежами. 

1994-й рік. Одеський технологічний інститут харчової промисловості 

ім. М.В. Ломоносова реорганізовано в Одеську державну академію 

харчових технологій. 

1996-й рік. До харчових спеціальностей, обладнання, автоматизації, 

економіки та організації підприємств доєдналася нова відкрита 

спеціальність «Екологія». Всього, на той час в академії було, 14 

спеціальностей. 

1996-й рік. До складу академії увійшов Одеський 

механіко-технологічний технікум. 

1998-й рік Одеська державна академія харчових технологій однією з 

перших в Україні пройшла державну атестацію (це була перша проба 

запровадження акредитації). 

2000-й рік. Відродження виходу у світ «Наукових праць» академії. 

Заснування журналу «Зернові продукти і комбікорми». 

2002-й рік. Одеська державна академія харчових технологій набула 

статусу національної. 

2004-й рік. До складу академії увійшов Одеський технічний коледж. 

2012-й рік. До складу академії увійшли Одеська державна академія 

холоду, технікум нафтогазових технологій та технікум промислової 

автоматики. 



2003-2021 роки започатковано видання журналів «Харчова наука і 

технологія», «Наукові праці міжнародного геометричного центру», 

«Економіка харчової промисловості», «Автоматизація технологічних та 

бізнес-процесів», «Food safety and security» та продовжено видання журналу 

«Холодильна техніка та технологія». 

Два журнали набули високого статусу: 

«Наукові праці міжнародного геометричного центру» увійшли до 

наукометричної бази Scopus, а «Харчова наука і технологія» - до 

наукометричної бази Web of Science. 

Академія протягом 30-ти років вийшла на 100 % пропозицію першого 

робочого місця для своїх випускників. 

За роки незалежності створено понад 50 нових навчально-наукових 

лабораторій з капіталізацією біля 100 млн.грн. за кошти меценатів, 

спонсорів, а також з урахуванням залучених коштів і обладнання на правах 

використання. 

За ці роки замінено понад 3000 вікон на металопластикові, проведено 

капітальні ремонти в аудиторіях і приміщеннях (понад 50% площ). 

Відновлено рекреаційні зони в навчальних корпусах, відновлено паркову 

зону вздовж академії. 

Розпочато інвестиційний проєкт, відповідно до якого проведено роботу 

зі списання та знесення всіх аварійних споруд. На черзі зведення 

побутового і робочого корпусів та гуртожитку. 

Науково-технічна бібліотека академії з 300 000 томів літератури 

вийшла на 1 200 000 томів, пройшла перший етап цифровізації та 

забезпечила науковців і студентів академії 9-ма мобільними додатками для 

інтенсифікації процесів обробки інформації та стала однією з кращих 

технічних бібліотек України. 

Після 1996 року було відкрито біля 30 нових спеціальностей. Після 

оптимізації Переліку спеціальностей державою залишилася одна 

спеціальність харчового профілю 181 «Харчові технології». Наразі з 21 

спеціальності бакалавріату тільки 2 мають відношення до харчових 

технологій, з 22 спеціальностей магістратури також 2 і з 10 спеціальностей 

аспірантури – тільки 1. Сьогодні ми готуємо фахівців практично за всіма 

спеціальностями, необхідними для забезпечення успішного 

функціонування будь-якого підприємства. 

Розроблена власна модель надання вищої освіти, започатковано 

проведення десятків тренінгів для промисловців, промислова практика 

студентів розширена на закордонні підприємства. 



Для підвищення кваліфікації викладачів було засновано Вищу школу 

викладацької майстерності, яка успішно діє понад 10 років. 

Всі ці роки академія нарощувала темпи розвитку, причому у фарватері 

світових трендів розвитку вищої освіти. З 2018 року започатковано 

міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Black Sea Science", 

який одразу набув популярності серед університетів біля 30 країн Європи, 

Азії, Африки і Америки. 

Наші студенти своїми перемогами на студентських олімпіадах за ці 

роки вивели академію з аутсайдерів в десятку лідерів серед інших вишів 

України, демонструючи у такий спосіб якість нашої вищої освіти. 

І весь цей час ми підтверджували тезу, що технології є головним 

напрямком розвитку та удосконалення економіки нашої країни. 

Запровадження, тільки протягом 5 років, системи зернових технологій 

переробки зерна в харчові та кормові продукти принесло Україні реального 

економічного ефекту понад 4 млрд.грн., що було підтверджено Державною 

премією в галузі науки і техніки України. 

За останні десятиліття у світі створено десятки технологічних 

університетів. В Ірландії у 2018 році навіть було прийнято Закон «Про 

технологічний університет» і вже у 2019 році було створено Технологічний 

університет Дубліна, який одразу набув великої популярності серед 

студентів. 

Тож цілком закономірно, що Уряд (Міністерство освіти і науки 

України) 18 серпня 2021 року прийняв рішення, щодо зміни типу та назви 

нашого закладу вищої освіти і відтепер ми – Одеський національний 

технологічний університет! 

Попереду багато роботи, нові горизонти, нові завдання. Але, головне – 

це те, що ми стали одним з центрів укрупнення вишів і голосно заявили про 

себе, увійшовши до 25% кращих університетів України за будь-якими 

рейтингами! 

Це надзвичайно високий здобуток. Це черговий виток розвитку і це вже 

історія. На відміну від всіх Одеських вишів ми не були виділені з будь-якого 

з них, а засновані окремо. Етапи розвитку: з 1902 по 1922 рік – училище, 

1922-1929 роки – технікум, 1929-1968 – Інститут зернових технологій, 

1968-1994 роки – Одеський технологічний інститут харчової 

промисловості, з 1994 по 2002 роки – Одеська державна академія харчових 

технологій, з 2002 року  – Одеська національна академія харчових 

технологій і ось довгоочікуваний результат – з 2021 року ми Одеський 

національний технологічний університет! 



Дякую всьому колективу викладачів і співробітників, студентам і 

аспірантам за високі здобутки, відданість справі та цілеспрямованість на 

результат! Бажаю всім миру, здоров'я, достатку і щастя! 

І одразу хочу зробити заяву, щоб заспокоїти певну частину колективу, 

що зміна типу і назви закладу вищої освіти не є підставами для проведення 

виборів ректора. Так що продовжуємо спокійно працювати! 

Які ж завдання очікують на нас у 2021/2022 навчальному році? 

В першу чергу, ми повинні посилити турботу про зміцнення власного 

імунітету та дотримання заходів гігієни і безпеки щодо унеможливлення 

поширення будь-якої інфекційної хвороби. Це боротьба за здоровий спосіб 

життя, здорове харчування, та за впровадження нових стандартів життя. 

Далі, нам необхідно подолати фінансові кризи, які виникли, в 

основному, із-за запровадження реформ у сфері вищої освіти. Формульна 

модель фінансування призвела до жорсткої прив'язки до контингенту 

студентів, попри обіцянки напередодні запровадженння реформ. З другого 

боку, всі складові умов запроваджених реформами призводять до 

скорочення контингенту. Понад 80% вишів України поставлені в складні 

економічні умови функціонування. Як приклад, розглянемо ситуацію з 

захищеними статтями бюджету. У 2021 році з'явилася можливість 

використовувати бюджетні кошти для підтримки власного розвитку. Але, 

вже у серпні місяці ця можливість перетворилася на необхідність 

повернення всіх використаних коштів, а також скорочення витрат на 

утримання вишів. Тепер за 4 місяці, які залишилися до кінця року з нас 

зняли вже 14,9 млн.грн., з ОНЮА – 40 млн.грн., з ОДЕУ – 9 млн.грн., з 

ОНАБА – 8 млн.грн. І це в умовах, коли запроваджена індикативна вартість 

навчання в державних вишах, натомість приватних це не стосується. 

У будь-якому разі ми повинні привести свої витрати у відповідність до 

наших доходів (студмістечко, корпуси). 

До 15 грудня поточного року необхідно провести роботу з реорганізації 

Одеської національної академії харчових технологій в Одеський 

національний технологічний університет. 

Завдання на 2021/2022 навчальний рік:  

- оптимізувати структурні підрозділи університету відповідно до вимог 

чинного законодавства та економічної доцільності забезпечення надання 

якісної вищої освіти та вимог роботодавців; 

- покращити показники прийому на навчання до ОНТУ та здійснити 

заходи щодо збільшення контингенту студентів; 

- удосконалити та підвищити ефективність рекламної і 



профорієнтаційної роботи; 

- відкрити філію ОНТУ в Узбекистані (м. Бухара); 

- забезпечити покращення якості дипломного проєктування та 

виконання магістерських робіт; 

- удосконалити зміст ОПП та НП і розробити уніфіковані навчальні 

плани; 

- створити навчально-наукову лабораторію «Контролю якості харчових 

продуктів і комбікормів»; 

- розробити проєкти створення навчально-наукових лабораторій: «Світ 

чаю і кави», «Мінеральних вод», «Пакування», «Випробування кабельної 

продукції», «Біогазу»; 

- забезпечити акредитацію поточних ОПП бакалавріату і магістратури 

та спеціальностей; 

- забезпечити контроль за виконанням умов інвест-проєкту з «Midline 

Construction'' (відповідальний- Мосієнко Г.А.) 

- забезпечити участь ОНТУ в державній програмі «Студентський 

гуртожиток» (відповідальний- Мосієнко Г.А.); 

- зробити концепцію інвест-проєкту модернізації 

спортивно-оздоровчого табору «Дружба»; 

- забезпечити створення пілотної установки для отримання питної води 

з повітря (відповідальні -  Поварова Н.М., Паларієв О.А.). 

-  розробити та реалізувати заходи з підготовки до святкування 

120-річчя Одеського національного технологічного університету; 

-  відкрити після капітального ремонту і реконструкції музей ОНТУ; 

- організувати Міжнародну школу вина та сенсорного аналізу; 

- забезпечити розвиток wi-fi мережі в академії; 

- створити сторінку на сайті ОНТУ «Olly університет» для виставлення 

б/у обладнання та меблів. 

 

 


