О.І. Павлов. Фундатор економічної освіти та науки в ОНАХТ: звершення
кафедри економіки промисловості
Звершення колективу кафедри за останні п’ять років за основними
напрямами діяльності значно збагатили її 65-річну історію.
Кінцевий успіх будь-якого кафедрального колективу визначається станом
професійної підготовки професорсько-викладацького складу, основу якого
складає його науковий рівень. Ефективність роботи кафедри за цим напрямом
підтверджується захистом трьох докторських та двох кандидатських дисертацій.
У поточному році планується захист ще двох докторських та однієї
кандидатської

дисертацій.

Співробітниками

кафедри

опубліковано

три

колективних, шість індивідуальних монографій і одну ‒ у співавторстві. В рамках
наукової школи кафедри проведено симпозіум, семінар та вісім колоквіумів, за
результатами яких видано збірники тез доповідей їх учасників, серед яких ‒ вчені
з різних міст України та європейських країн.
Активність співробітників кафедри у сфері наукової діяльності сприяла
відкриттю в академії докторантури зі спеціальності 051 «Економіка», в якій зараз
перебувають чотири викладачі, один з яких представляє нашу кафедру. Крім
того, серед семи аспірантів академії за цією спеціальністю ‒ четверо є
випускниками кафедри економіки промисловості.
Невипадково, що саме в цей період в академії почала функціонувати
спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій з
економіки, в якій її викладачами та аспірантами захищено чотири докторських та
одинадцять кандидатських дисертацій.
Кафедра, подібно живому організму, вдруге та втретє за свою історію
продемонструвала здатність не тільки до самовідтворення, а й до новоутворення.
У вересні 2015 року з її штатного розкладу було вилучено 7,25 викладацькі ставки
для створення кафедри управління бізнесом. Через три роки за участю викладачів
кафедри було створено кафедру економіки в Одеському технічному коледжі для

здійснення підготовки студентів рівня бакалавра. У 2019 році ця кафедра
пройшла акредитацію щодо підготовки відповідних фахівців зі спеціальності 051
«Економіка».
В цей самий час із викладацького складу нашої кафедри вийшло двоє
викладачів вищої кваліфікації, які очолили інші кафедри академії.
Незважаючи на такі виклики часу та долі, кафедра, як високоорганізована
система, виявилася здатною до регенерації. Протягом 2018‒2019 років вона
успішно пройшла акредитацію за бакалаврським і магістерським рівнями
підготовки фахівців з економіки. На базі кафедри створено проектну групу з
підготовки в академії докторів філософії зі спеціальності 051 «Економіка»,
гарантом якої визначено завідувача кафедри. Проводиться постійна робота з
наукового

та

навчально-методичного

забезпечення

фахової

підготовки

економістів за усіма її рівнями, включаючи й рівень доктора економічних наук.
У 2019 році достатньо успішно проведено вступну компанію. Так, на перший
курс прийнято 29 юнаків та дівчат (найбільша кількість за сім останніх років).
Зросла у порівнянні з минулим роком чисельність студентів рівня магістра та тих
з них, що є молодшими спеціалістами.
Кафедра творчо ставиться до проведення виховної роботи зі студентами.
Крім традиційних заходів цієї роботи, до яких відноситься й Дні факультету та
кафедри, проведено урочисті збори з нагоди 65-річчя кафедри. В рамках ювілею
кафедри відбулися товариські зустрічі між викладачами та студентами з футболу
та баскетболу, в першій з яких переможцями стали студенти, а у другій ‒
викладачі.
Кафедрою приділяється значна увага поєднанню теоретичної та практичної
підготовки майбутніх фахівців з економіки. Студенти проходять практику та
працюють на профільних підприємствах, щонайменше двічі на рік відвідують
лекції керівників та провідних фахівців цих підприємств. Зазначеній меті
підпорядковано

співробітництво

з

господарюючими

суб’єктами,

яке

підтверджується відповідними угодами. В планах кафедри ‒ створення Центру
прикладних економічних досліджень, в якому будуть виконуватися відповідні
проекти на замовлення підприємств за участю наших викладачів, аспірантів та
студентів.
Належна увага приділяється й постійному удосконаленню

навчально-

матеріальної бази кафедри. Завершено комплексний ремонт в усіх аудиторіях та
інших приміщеннях кафедри, тематично оформлено оточуюче кафедру
середовище, оновлено комп’ютерну техніку, придбано нові меблі для
викладацької.
Відтворено історію кафедри, видано відповідний буклет. Основні події з
життєдіяльності кафедри висвітлюються на її сайті.
Кафедра підтримує постійні ділові стосунки зі своїми вітчизняними та
зарубіжними колегами. Підтвердженням вагомості звершень професорськовикладацького складу є запрошення, які надходять з різних європейських країн
щодо участі у спільних наукових проектах та конференціях. А чеський
Університет Менделя визнав завідувача кафедри експертом з питань сільського
розвитку та рецензентом свого електронного наукового видання «European
Countryside», яке індексується у наукометричних базах даних Scopus та Web of
Science. Монографію завідувача кафедри «Руралистика: теория, методология,
основные направления» включено до каталога Принстонського університету
(США), який посідає 13 сходинку рейтингу найкращих вишів світу.
Запрошуємо абітурієнтів до Одеської національної академії харчових
технологій ‒ одного з унікальних, затребуваних та успішних вишів України.

