
Рішення засідання Вченої ради №8 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 27.01.2022 року 

 

1. Затвердження Правил прийому до фахових коледжів ОНАХТ у 

2022 році 

СЛУХАЛИ:  директора  фахового коледжу промислової автоматики 

та інформаційних технологій ОНАХТ Єпур О.С.з розглядом правил прийому 

для здобуття фахової освіти в коледжах ОНАХТ в 2022 році. 

Правила прийому на навчання до фахових коледжів ОНАХТ у 2022 

році розроблені на підставі Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 29.10.2021 р. № 1159, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 24.12.2021 р. за №1668/37290.  Умови прийому набули 

чинності 06.01.2022 р. 

Основні відмінності вступної кампанії 2022 року: 

1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною 

(дуальною) формою здобуття освіти запроваджено реєстрацію 

електронних кабінетів. 

2. Продовжено строк реєстрації електронних кабінетів для 

вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за 

денною (дуальною) формою здобуття освіти до 30 вересня. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити: 

 Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії 

харчових технологій» в 2022 році. 

 Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових 

технологій» в 2022 році. 

 Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж промислової автоматики та 

інформаційних технологій Одеської національної академії харчових 

технологій» в 2022 році. 



 Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Механіко-технологічний фаховий коледж Одеської національної 

академії харчових технологій» в 2022 році. 

2. Відповідальним секретарям Приймальних комісій фахових коледжів 

ОНАХТ опублікувати Правила прийому свого Відокремленого 

підрозділу в 2022 році на офіційних веб-сайтах фахових коледжів. 

 

 2. Про зміни у структурі академії. Про відкриття філії Стартового 

факультету в  м. Луцьку 

СЛУХАЛИ:  проректора  з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Трішин Ф.А. про відкриття філії Стартового факультету в  м. Луцьку. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1  Інформацію проректора з НПтаНР Ф.А. Трішина прийняти до 

відома. 

2.2 Підтримати пропозицію по відкриттю філії Стартового 

факультету ОНАХТ у місті Луцьк на базі наукової установи НААН 

України Волинської державної сільсько-господарської дослідної 

станції. 

2.3 Директору ПЦСФ Котляру Є.О. підготувати відповідну 

документацію та здійснити заходи з планування та організації 

ефективної роботи філії. 

 

 3.  Про затвердження рішення щодо видачі дипломів доктора 

філософії 

СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи Поварова Н.М. довела до 

відома членів Вченої ради інформацію щодо набранням чинності наказу 

МОН України від 29.06.2021 №735 «Про рішення з питань присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року №420» щодо  

затвердження рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня 

доктора філософії з галузей знань та щодо видачі дипломів доктора філософії 

з відповідними номерами відповідно до списку: 

 - Роганкову Олегу Віталійовичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», серія та номер                 

ДР № 003235 

 - Мошкатюку Андрію Володимировичу, з галузі знань 

14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування», серія та номер ДР № 003236 



-  Халаку Вячеславу Федоровичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», серія та 

номер  ДР № 003237 

- Корнієвичу Сергію Георгійовичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», серія та номер                

ДР  № 003238 

   

УХВАЛИЛИ:   

1. Видати диплом доктора філософії здобувачам третього освітньо-наукового 

рівня в Одеській національній академії харчових технологій: 

 - Роганкову Олегу Віталійовичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», серія та номер                 

ДР № 003235 

 - Мошкатюку Андрію Володимировичу, з галузі знань 

14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування», серія та номер ДР № 003236 

-  Халаку Вячеславу Федоровичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», серія та 

номер  ДР № 003237 

- Корнієвичу Сергію Георгійовичу, з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», серія та номер                

ДР  № 003238 

2.  Затвердити дане рішення відповідним наказом по Одеській 

національній академії харчових технологій. 

3. Вченому секретарю Палвашовій Г.І. оприлюднити наказ на 

офіційному веб-сайті академії. 

 

4. Про призначення іменних стипендій 

В.о. директора навчального центру організації освітнього процесу 

Ланженко Л.О. 

 

4.1 СЛУХАЛИ:  в.о. директора навчального центру організації освітнього 

процесу Ланженко Л.О. про затвердження кандидатур на академічну 

стипендію Президента України та  Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: затвердити наступні кандидатури для призначення 

академічних стипендій Президента України (на II семестр 2021-2022 н. р.): 

1. Зайцева Ангеліна Олегівна – факультет Менеджменту, 

маркетингу і логістики (3 курс, СВО «Бакалавр», 97,69); 



2. Новикова Валентина Сергіївна – факультет Менеджменту, 

маркетингу і логістики (3 курс СВО «Бакалавр», 97,63); 

3. Власюк Єлизавета Вікторівна –  факультет Нафти, газу та екології 

(3 курс, СВО «Бакалавр», 96,00); 

4. Павліна Анастасія Ігорівна – факультет Економіки, бізнесу і 

контролю (2 курс, СВО «Бакалавр», 95,62). 

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України  

1. Кіцелюк Надія Андріївна – факультет Технології та 

товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу (4 курс, 

СВО «Бакалавр», 95,13). 

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України для аспірантів  

- Струнова Олена Сергіївна – аспірантка 2 року навчання кафедри 

технології зерна та комбікормів (95,00). 

4.2 СЛУХАЛИ:  начальника навчального центру організації освітнього 

процесу Дец Н.О. про затвердження кандидатур на іменну стипендію 

Одеського міського голови на II семестр 2021-2022 навчальний рік.  

УХВАЛИЛИ: затвердити наступні кандидатури для призначення іменної 

стипендії Одеського міського голови (на II семестр 2021-2022 н.р.): 

Стипендія Одеського міського голови  

1. Брайко Владислава Валеріївна – факультет Менеджменту, маркетингу і 

логістики (3 курс, СВО «Бакалавр», 96,86);  

2. Носов Артем Тимурович – факультет Технології вина та туристичного 

бізнесу (2 курс, СВО «Бакалавр», 84,37). 

 

4.3 СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про необхідність вчасно подавати 

кандидатури на іменні стипендії керівництву коледжів, підпорядкованих 

ОНАХТ. 

УХВАЛИЛИ: директорам коледжів терміново (до 31.01.22р.) здати 

документи на стипендію кращих студентів. Подачу документів узгодити з 

проректором Трішиним Ф.А. 

 

      5.  Про відрахування з докторантури і аспірантури 

           СЛУХАЛИ: Завідувачку відділу аспірантури і докторантури 

Лівенцову О.О. про відрахування з докторантури і  аспірантури: 



  - Овсянникову Людмилу Костянтинівну, докторантку 1 року навчання 

кафедри технології зерна і комбікормів, відрахувати з докторантури за 

власним бажанням за сімейними обставинами. Науковій консультант д.т.н., 

проф., Станкевич Г.М. 

- Мудрика Владислава Євгеновича, аспіранта IV року денної форми 

навчання кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів, відрахувати з 

аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами, з правом 

подальшого поновлення на навчання. Науковій керівник д.т.н., проф., 

Віннікова Л.Г. 

- Кармазіна Антона Ігоровича, аспіранта ІІ року денної форми навчання 

кафедри харчової хімії та експертизи, відрахувати з аспірантури за власним 

бажанням за сімейними обставинами. Науковий керівник д.т.н., проф., Черно 

Н.К. 

          - Грабанову Катерину Євгеніївну, аспірантку ІІ року денної форми 

навчання кафедри автоматизації технологічних процесів та робототехнічних 

систем, відрахувати з аспірантури за власним бажанням за сімейними 

обставинами. Науковий керівник Мазур О.В.. к.т.н., доцент.  

УХВАЛИЛИ:  

5.1 Овсянникову Людмилу Костянтинівну, докторантку 1 року 

навчання кафедри технології зерна і комбікормів, відрахувати з 

докторантури за власним бажанням за сімейними обставинами. Науковій 

консультант д.т.н., проф., Станкевич Г.М. 

5.2 Мудрика Владислава Євгеновича, аспіранта IV року денної форми 

навчання кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів, відрахувати з 

аспірантури за власним бажанням за сімейними обставинами, з правом 

подальшого поновлення на навчання. Науковій керівник д.т.н., проф., 

Віннікова Л.Г. 

5.3 Кармазіна Антона Ігоровича, аспіранта ІІ року денної форми 

навчання кафедри харчової хімії та експертизи, відрахувати з аспірантури за 

власним бажанням за сімейними обставинами. Науковий керівник д.т.н., 

проф., Черно Н.К. 

            5.4 Грабанову Катерину Євгеніївну, аспірантку ІІ року денної форми 

навчання кафедри автоматизації технологічних процесів та робототехнічних 

систем, відрахувати з аспірантури за власним бажанням за сімейними 

обставинами. Науковий керівник Мазур О.В.. к.т.н., доцент.  



 

6. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри 

СЛУХАЛИ: про подання д.е.н. Каламан О.Б.  у зв’язку з обранням за 

конкурсом на вакантну посаду професора кафедри менеджменту і логістики. 

Вчений секретар Доценко Н.В. довела до відома членів Вченої ради 

основні дані про здобувача. 

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція 

провести голосування відкритим типом. Одноголосно вирішили провести 

відкрите голосування. 

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів відкритого голосування: за – 68, 

проти – немає, утримались – немає, рекомендувати керівництву академії 

укласти з д.е.н. Каламан О.Б. контракт на посаду професора кафедри 

менеджменту і логістики факультету менеджменту, маркетингу і логістики.   

 

7. Про затвердження Положення про структурні підрозділи ОНАХТ 

          СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про штаб Цивільного 

захисту ОНАХТ. 

          УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про штаб Цивільного захисту 

ОНАХТ. 

8. Про затвердження форм документів про вищу освіту (дипломи: 

магістра, бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого 

спеціаліста і PhD) 

 

          СЛУХАЛИ: про затвердження форм документів про вищу освіту, 

представлено макети дипломів для різних ступенів освіти. 

          УХВАЛИЛИ: затвердити  форми документів про вищу освіту,  

дипломи: магістра, бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого 

спеціаліста і PhD із заміною розташування на бланку знаків сертифікації 

якості освіти  та знака країн Причорноморської співдружності. 

9. Про профілактику правопорушень під час здійснення 

навчально-виховного процесу   
           СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про профілактику правопорушень 

під час здійснення навчально-виховного процесу. 

УХВАЛИЛИ:  

9.1 інформацію прийняти до відома; 




