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Рішення засідання Вченої ради ННТІХП ім М.В. Ломоносова № 2 

Одеської національної академії харчових технологій 

від 01 жовтня 2018 року 

1. Про затвердження тем та індивідуальних планів аспірантам вступу 
2018 року. 

Завідувач аспірантурою та докторантурою ОНАХТ Левінцова О.О. 

СЛУХАЛИ: Левінцову О.О. про затвердження тем та індивідуальних 

планів аспірантам вступу 2018 року. 
УХВАЛИЛИ: затвердити теми та індивідуальні плани аспірантам 
вступу 2018 року. 

2. Підведення підсумків проведення конференції «Технології харчових 

продуктів і комбікормів». Обговорення результатів.  

Директор ННТІХП ім. М.В. Ломоносова,  к.т.н., доцент Солоницька І.В. 
 

СЛУХАЛИ: директора ННТІХП ім. М.В. Ломоносова щодо підсумків 

проведення конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» . 
УХВАЛИЛИ: 

1) інформацію прийняти до відома;  

2) завідувачам кафедрами: 
- почати роботу з підготовки до конференції, що відбудеться наступного 

року; 
- забезпечити посилення зв’язків з промисловими підприємствами з 

залученням фахівців галузі до роботи у круглих столах; 
3) забезпечення Міжнародності конференції з наступного року лежить на 

завідувачів кафедрами ННТІХП ім. М.В. Ломоносова; 
4) посилити роботу з асоціаціями. 

 
3. Про перезатвердження тем кандидатських дисертаційних робіт  

Завідувач аспірантурою та докторантурою ОНАХТ Левінцова О.О. 

2.1) СЛУХАЛИ: про перезатвердження Трубніковій Анастасії 

Анатоліївні, аспірантці III року навчання з відривом від виробництва, кафедри 

технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, теми 

кандидатської дисертаційної роботи з «Розробка технології морозива 

діабетичного призначення» на «Розробка технології безлактозного концентрату 

маслянки із заданим складом нутрієнтів», (спеціальність 05.18.04 - технологія 

м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів). 

УХВАЛИЛИ: перезатвердити Трубніковій Анастасії Анатоліївні, 

аспірантці III року навчання з відривом від виробництва, кафедри технології 
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молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, тему кандидатської 

дисертаційної роботи з «Розробка технології морозива діабетичного 

призначення» на «Розробка технології безлактозного концентрату маслянки із 

заданим складом нутрієнтів», (спеціальність 05.18.04 — технологія м’ясних, 

молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів). 

 

4. Про відрахування із аспірантури. 
Завідувач аспірантурою та докторантурою ОНАХТ Левінцова О.О. 

4.1) СЛУХАЛИ: про відрахування Батракова Олекандра Олеговича, 

аспіранта 3 року денної форми навчання, з аспірантури за власним бажанням за 

сімейними обставинами з правом подальшого поновлення на навчання. 

Науковий керівник — Ткаченко О.Б., д.т.н., доц., завідувач кафедри 

товарознавства та митної справа. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати Батракова Олекандра Олеговича, аспіранта З 

року денної форми навчання, з аспірантури за власним бажанням за сімейними 

обставинами з правом подальшого поновлення на навчання. 
4.2) СЛУХАЛИ: про відрахування Татуська Андрія Сергійовича, 

аспіранта 1 року денної форми навчання з аспірантури за власним бажанням. 
Науковий керівник - д.т.н., доц., завідувач кафедри товарознавства та 

митної справи Ткаченко О.Б. 
УХВАЛИЛИ: відрахувати Татуська Андрія Сергійовича, аспіранта 1 

року денної форми навчання з аспірантури за власним бажанням. 
Науковий керівник - д.т.н., доц., завідувач кафедри товарознавства та 

митної справи Ткаченко О.Б. 

4.3) СЛУХАЛИ: про відрахування Хеллаф Нор Ілхуда, громадянки 

Республіки Алжир, аспірантки 1 року денної форми навчання кафедри 

технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, з аспірантури у 

зв’язку з порушенням умов договору. 

Науковий керівник - д.т.н., проф., завідувач кафедри технології молочних, 

олійно-жирових продуктів і косметики Ткаченко Н.А. 
УХВАЛИЛИ: відрахувати Хеллаф Нор Ілхуда, громадянку Республіки 

Алжир, аспірантку 1 року денної форми навчання кафедри технології молочних, 
олійно-жирових продуктів і косметики, з аспірантури у зв’язку з порушенням 
умов договору. 

5. Про затвердження звіту науковій роботи стипендіата Кабінету 

Міністрів України для молодих учених Кустова І.О. 

Завідувач аспірантурою та докторантурою ОНАХТ Левінцова О.О. 

СЛУХАЛИ: звіт з наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів 
України для молодих учених Кустова І.О. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт з наукової роботи стипендіата Кабінету 
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Міністрів України для молодих учених Кустова І.О. 

6. Про міжнародний конкурс «Black Sea Science» 
Директор ННТІХП ім. М.В. Ломоносова,  к.т.н., доцент Солоницька І.В. 

 

СЛУХАЛИ: директора ННТІХП ім. М.В. Ломоносова Солоницьку І.В., 

про початок роботи конкурсу. 

УХВАЛИЛИ: 

1) інформацію прийняти до відома; 

2) завідувачам кафедрами: 
- приділити особливу увагу підвищенню ефективності організації та 

проведенню студентської наукової роботи; 
- провести перевірку міжнародних контактів членів журі та апеляційної 

комісії, що були забезпечені кафедральними зв’язками; 
- сприяти поширенню інформації щодо конкурсу шляхом її розміщення на 

сайтах кафедр та у соціальних мережах.  
 

7. Щодо виконання рішення Вченої Ради №15 від 03.07.2018р, пункт 4.3. 
Директор ННТІХП ім. М.В. Ломоносова,  к.т.н., доцент Солоницька І.В. 

 

СЛУХАЛИ: директора ННТІХП ім. М.В. Ломоносова Солоницьку І.В., 

про необхідність своєчасного надання пропозицій щодо діяльності та розвитку 

ПНДЛ - пропозиції проектів запитів на фінансування та необхідності надання 

кандидатури кандидатури до Грантової групи ННТІХП ім. М.В. Ломоносова. 

УХВАЛИЛИ: 

1) інформацію прийняти до відома; 

2) завідувачам кафедрами виконати у встановлені директором терміни. 

 

8. Про зміст рукопису монографії «Доробка та зберігання соргових 

культур 

Зав. кафедри ТЗЗ проф. Станкевича Г.М. 

 

CЛУХАЛИ: Інформацію зав. кафедри ТЗЗ проф. Станкевича Г.М. про зміст 

рукопису монографії «Доробка та зберігання соргових культур (сорго та сориз)» 

авторів Г.М. Станкевича, А.К. Кац, Л.К. Овсянникової. Рецензенти монографії: 

Кирпа М.Я., д-р с.-г. наук, проф., завідувач лабораторії методів збереження та 

стандартизації зерна, Інститут зернових культур НААН України, м. Дніпро, 

Мардар М.Р., д-р техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародних зв’язків, ОНАХТ, м. Одеса; Шевчук О.М., начальник відділу 

організації та контролю якості, ТОВ СП «НІБУЛОН», м. Миколаїв. 

УХВАЛИЛИ: Монографію «Доробка та зберігання соргових культур (сорго 

та сориз)» авторів Г.М. Станкевича, А.К.Кац, Л.К. Овсянникової, яка містить 

важливу науково-технічну інформацію про фізико-технологічні властивості, 

технологію доробки і зберігання соргових культур (сорго і соризу) та може бути 
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корисною для працівників галузі хлібопродуктів, наукових працівників, 

аспірантів і студентів, рекомендувати до друку 

 
 

 
Голова Вченої ради  
ННТІХП ім. М.В. Ломоносова 
к.т.н., доцент                                                                                   І.В. Солоницька  
 

 
Вчений секретар  
ННТІХП ім. М.В. Ломоносова 
к.т.н., доцент                                                                                   Н.Ю. Соколова                        
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