
Інформація  

щодо проведення студентських науково-практичних конференцій і 

конференцій гуманітарного напряму у 

Коледжі нафтогазових технологій, інженерії  

та інфраструктури сервісу ОНАХТ 
 

Згідно плану науково-практичних студентських конференцій у І семестрі 

2019/20 навчального року у коледжі передбачалось проведення конференцій за 

темами: 

№ 

з/п 

Тема конференції Дата 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1.  Маркетингові аспекти 

економічного розвитку.  

листопад 

2019 

Циклова комісія 

економічних 

дисциплін (спец. 075, 

076) 

 Богач Ю.В., 

Дурбалова Н.І., 

Крупіна Н.А. 

 

2.  Альтернативна 

енергетика: самі 

незвичайні замінники 

бензину та дизельного 

палива. 

листопад 

2019 

Циклова комісія спец. 

185 Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Аль Дандал Р.С. 

 

3.  Зв'язок нового покоління 

змінює світ. 

листопад 

2019 

Циклова комісія спец. 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка  

Романська О.А., 

Бурлака Г.І. 

 

4.  Жива нафта. листопад 

2019 

Циклова комісія спец. 

161 Хімічні технології 

та інженерія Сахно 

Н.О. 

 

5.  Тренди і сценарії 

розвитку світової 

енергетики з кінця ХХ 

століття по першу 

половину ХХІ століття. 

грудень 

2019 

Циклова комісія спец. 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Андрльє І.О., Гайса 

І.М., Андрієнко М.Я. 

 

6.  Роль вторинних 

матеріальних ресурсів в 

системі раціонального 

природокористування. 

грудень 

2019 

Циклова комісія спец. 

101 Екологія 

Сагдєєва О.А., 

Березовська Л.В. 

 

 

Згідно плану науково-практичних студентських конференцій 

гуманітарного напрямку у І семестрі 2019/20 навчального року у коледжі 

передбачалось проведення конференцій за темами: 



№ 

з/п 

Тема конференції Дата 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1. Інформаційні загрози 

для користувачів 

Internet. 

 жовтень 

2019 

Циклова комісії 

математики та 

інформатики 

Ромчук В.В., Вівдіч 

М.І., Чикіна А.В. 

 

2. Нанотехнології в 

сучасному світі. 

листопад 

2019 

Циклова комісія 

суспільних дисциплін 

загальноосвітнього 

циклу Чикіна А.В., 

Калюта Н.М. 

 

3 Сучасні технології 

одержання та 

переробки полімерних 

матеріалів, вплив на 

довкілля. 

грудень 

2019 

Циклова комісія 

загальноосвітнього 

циклу Чикіна А.В., 

Леонова Д.І. 

 

4. «Wellcome to 

Australia». Віртуальна 

подорож - знайомство 

з культурою та 

традиціями країни. 

грудень 

2019 

Циклова комісія мов та 

літератур, Грубіна О.П. 
 

 

Протягом І семестру було проведено: 

Жовтень 2019  

24.10.19 року в читальному залі коледжу відбулася студентська науково-

практична конференція гуманітарного напрямку на тему: «Інформаційні 

загрози для користувачів Internet». Конференція була організована циклової 

комісією математики та інформатики для студентів перших курсів всіх 

спеціальностей.  

В епоху інформаційних технологій цілодобове телебачення, необмежений 

доступ до Інтернет через комп'ютери і смартфони, велика кількість блогів надає 

людині отримання великої кількості інформації. Сучасна людина щодоби 

отримує в 5 разів більше інформації ніж в ХІХ столітті за все життя. 

У конференції брали участь студенти груп перших курсів: Лазарева 

Марія, Калита Анастасия, Ткачнко Артем, Дем'яненко Микола, Кисельова Віра, 

Розгон Микола, Галкін Максим, Довгань Вероніка, Сорока Вероніка. 

 У своїх доповідях студенти розповіли про Інтернет злочини, вірусні програми, 

загрози при використанні Wi-Fi, захист авторських прав, психологічні загрози і 

багато іншого. 



 

  
 

26.11.19 проведення науково - практичної студентської конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку». Запрошеними гостями на 

конференції були декан факультету економіки, бізнесу і контролю, к.е.н., доцент 

кафедри обліку і аудиту ОНАХТ - Купріна Н.М. і старший викладач кафедри 

маркетингу, підприємництва та торгівлі ОНАХТ - Голоданюк О.М. 

 

 
 

28.11.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Нанотехнології в сучасному світі». 

Конференція була організована викладачами комісії загальноосвітнього циклу 



Чикіною А.В та Калютою Н.М. 

 
 

29.11.19 року проведення студентської науково-практичної конференції 

«Роль вторинних матеріальних ресурсів в системі раціонального 

природокористування» циклової комісії спеціальності 101 «Екологія». Серед 

запрошених гостей конференцію відвідали старший викладач кафедри екології 

та природоохоронних технологій ОНАХТ Соколов Є.В., заступник директора 

коледжу з НВР та СЗ І.А. Станчева, а також студенти коледжу різних 

спеціальностей. 

 

 
29.11.19р. на відділені Інженерії (завідуюча Леонова К.Л.) відбулась 

студентська науково практична конференція «Тренди і сценарії розвитку 

світової енергетики з кінця ХХ  століття по першу половину ХХІ століття», яку 



підготували студенти ІІІ та ІV курсу навчальних груп 16-1е, 17-1е, 17-1а 

спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під керівництвом 

викладачів  Гайса І.М., Андрієнко М.Я. та  Спірідонова  Н.Г На конференцію 

був запрошений представник факультету « Нафти, газу та екології» Бошков Л. 

З. доцент кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики ОНАХТ.  

 
Проведення студентської науково-практичної конференції «Альтернативна 

енергетика: самі незвичайні замінники бензину та дизельного палива» циклової 

комісії спец. 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

 

 



 
 

Грудень 2019 
         

03.12.19 проведення студентської  науково-практичної конференції 

«Зв'язок нового покоління змінює світ» циклової комісії спец 172 

«Телекомунікації та радіотехніка».  Запрошені на конференцію – декан  

факультету  комп’ютерної  інженерії  Шестопалов С.В  та старший викладач 

кафедри комп’ютерної  інженерії  Сиренко О.І. Студенти 3-4 курсів виступили 

с актуальними та цікавими доповідями, продемонстрували макет системи 

позиціювання антен з використанням мікропроцесорної системи.  

 
 

05.12.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: "Wellcome to Australia", з англійської мови 

для студентів других курсів спеціальностей 151 та 075. 

Студенти підготували цікаві доповіді, презентації, вікторини. 

 
 

05.12.19 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Жива нафта» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» під керівництвом голови циклової комісії спеціальності 161, 

викладача Сахно Н.О. На конференцію були запрошені завідуюча відділенням 

Технологій Березовська Л.В., кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

"Харчової хімії та експертизи" Лівенцова О.О., викладачі циклової 161 «Хімічні 



технології та інженерія». Присутні студенти навчальних групп: 18-101,            

18-161,19-3,19-2. Доповідачі - студенти Гайда А., Дмитриев Д., Дядьо М., 

Демиденко В., Криць А., Кривоносова Д., Паренюк А. розповіли про вплив 

мікроорганізмів на процесси добутку та переробки нафти, а також при 

утиліизації нафти та її продуктів. Доповіді були проілюстровані змістовними 

презентаціями.  

 
 

05.12.19 року відбувся відкритий тематичний захід з фізики на тему 

«Енергетика майбутнього». Поновлювані джерела енергії - це не альтернатива 

існуючої енергетиці, а її майбутнє, і питання лише в тому, коли це майбутнє 

настане, і що ми можемо зробити, щоб його наблизити. 

 
 

16.12.19 - проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Сучасні технології одержання та переробки 

полімерних матеріалів, вплив на довкілля». У конференції приймали участь 

студенти першого курсу навчальних груп 19-6, 19-4, 19-5. 

На студентській конференції з хімії підіймалися безумовно актуальні та 

цікаві питання:  

- чим відрізняється біопластик від органічного,  

- чи буває їстівний одноразовий полімерний стаканчик для латте,  

- чи можлива співпраця високої моди та високих технологій з 

мінімальним навантаженням на екосистему,  

- як відбувається переробка та утилізація полімерів різноманітного 

походження на сьогоднішній день?  

 На сьогоднішній день перед людством гостро стоїть проблема 

забруднення навколишнього середовища полімерними матеріалами. Розуміння 

масштабу проблеми, є кроком на шляху до її вирішення. Цілі інститути і просто 

лабораторії, вчені та студенти розробляють не тільки способи переробки і 



утилізації виробів з широко вже використовуемих полімерів, але і активно 

синтезують нові полімерні матеріали, наприклад, з продуктів харчування, в 

часності з пектину, або з манго і морських водоростей, з козеїну і т. д.  

 В ході конференції піднімалися також такі питання як:  

- чим біорозкладуемий пластик небезпечніше звичайного,  

- чи існують організми які харчуються пластиками і якщо так, то хто вони 

і якими полімерами харчуються,  

- на скільки може бути затратно з економічної точки зору відмова від 

шкідливого пластику, а також способи сучасної переробки основні 

недоліки методів. 

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи  

та соціального захисту       І.А. Станчева 


