
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведення науково-практичних конференцій гуманітарного 

напрямку за ІІ семестр 2019/20 навчального року  

у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ 
У другому семестрі 2019/20 навчального року у коледжі планувалось 

проведення п’яти студентських науково-практичних конференцій 

гуманітарного напрямку: 

1. Конференція до 

Міжнародного дня рідної 

мови. 

 лютий 

2020 

Циклова комісія мов та літератур, 

Грубіна О.П. 

2. Генетичні захворювання. березень 

2020 

Циклова комісія 

загальноосвітнього циклу 

Вдовиченко О.В., Гудкова С.А. 

3. Міграція населення світу. квітень 

2020 

Циклова комісія 

загальноосвітнього циклу 

Наговська Т.С. 

4. 9 травня – День людського 

духу. 

травень 

2020 

Циклова комісія суспільних 

дисциплін  

Мельничук С.А., Лисяний А.О. 

5. Правове регулювання 

туристичної діяльності. 

травень 

2020 

Циклова комісія спец. 242 

«Туризм» Ролінська В.М. 

 

До початку особливих умов, пов’язаних з пандемією короновірусу та 

оголошення режиму карантину, всі заходи проводились згідно плану. У зв’язку 

з пандемією і карантином порядок проведення конференцій було змінено, і 

проведення більшості з них (чотири), запланованих на березень, квітень і 

травень, відпрацьовано в режимі он-лайн. 

 

Конференція до Міжнародного дня рідної мови. 

21 лютого у всьому світі відзначають міжнародний День рідної мови. 

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це рідна мова! В ній 

мудрість і пам’ять тисячоліть. 

Тисячі українців пройшли через сталінські репресії, а особливо каральний 

меч тоталітарного режиму вдарив по інтелігенції – поетах, письменниках, 

вчених. Їх переслідували за вільнодумство й любов до рідної землі і  коханої 

української мови. Серед тих, хто віддав своє життя за незалежність України, за 

рідну українську мову був і Василь Стус. 

«Василь Стус – щаслива людина: його спадщина не пропала, хоча лежала в 

пропасті. Знайшлося кому рятувати його творчість – збирати, опрацьовувати, 

видавати... То в наш час, коли скрізь бракує розумних рук, загиблий Василь 

Стус зробив більше за багатьох інших, кому поталанило вернутися. Він справді 

"у смерті повернувся до життя..."», - говорив Є. Сверстюк. 

На конференції, присвяченій шануванню пам’яті В.Стуса, 27 лютого 2020 

року, студенти груп 19-5 та 18-241(1)гро обговорювали деякі питання щодо 

життя і творчості Василя Стуса, борця за справедливість, в'язня ГУЛАГу, 



засуджували вбивчу мораль тоталітарної системи, намагалися відкрити Стуса 

для присутніх не лише як письменника, але й як Людину. У конференції 

прийняло участь близько 50 студентів. 

 

 
 

«9 травня – день людського Духу» 
20 травня 2020 року в навчальних групах 19-9, 19-8, 19-7, 19-6 першого 

курсу викладачем Всесвітньої Історії, Філософії, і Економічної теорії Лисяним 

 А.А була проведена Он-лайн конференція на тему:  «9 травня – день людського 

Духу», яка була присвячена почесній даті  «8 й 9 травня -  День пам’яті та 

примирення і 75-тій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» 

Онлайн конференція «9 травня – день людського Духу» 

9 травня 2020 року Україна відзначила 75-ту річницю перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, яка забрала життя від 50 до 85 мільйонів 

людей в усьому світі. 

Цьогорічна інформаційна кампанія традиційно проходить під гаслом 

"Пам’ятаємо. Перемагаємо". Символом пам’яті про жертв війни залишається 

червоний мак. 

Ми обираємо європейську відповідальну модель пам’ятання, яка вшановує 

всіх, хто боровся з нацизмом, і всіх жертв війни. Це належне застереження від 

повторення подібних трагедій у майбутньому. 

У заході прийняли участь близько 50 осіб: студенти перших курсів, 

викладачі, адміністрація коледжу та гості з кафедри соціології, філософії і 

права ОНАХТ Соловей А.О., Ботіка Т.С. і Черняк Г.А. 

Студенти коледжу  підготували цікаві історичні доповіді, присвячені 

подіям другої світової війни. 

Під час дискусії студенти обговорювали значення і сенс минулих подій. 

Ділилися один з одним,  - яке вони відчувають глибоке почуття вдячності до 

захисників Вітчизни. 

Просвітницька бесіда - дискусія йшла в довірчій і доброзичливій 

атмосфері. Кожен студент мав можливість висловити свою думку і ставлення з 

приводу необхідності пам’ятати події минулих літ. 

 
Правове регулювання в туристичній діяльності 
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27.05.2020 в режимі zoom відбулася конференція на тему: "Правове 

регулювання в туристичній діяльності". На конференції були присутні студенти 

2 (гр.18-242) і 3 (гр.17-1тур) курсу спеціальності 242 «Туризм», а також 

заступник директора з навчально-виховної роботи та соціального захисту 

Станчева І. А., голова циклової комісії "Туризм" Шепелева О.В., викладач 

Ролінська В.М. Студенти Лях З., Чебан А., Ульянова С., Швець В., Ткаченко О., 

Корсун А., Гладка С., Лавренко Є., представили свої доповіді, які 

супроводжувалися цікавою та інформативною презентацією. Конференція 

пройшла успішно, залишила хороше враження і ознайомила всіх присутніх з 

цікавою та корисною інформацією, як наприклад: нормативно-правова база, що 

регулює туристичну діяльність; ЮНВТО-як основний регулятор міжнародного 

туризму; безпеку туристичних подорожей; страхування в туризмі; види 

підприємницької діяльності в сфері туризму; перспективи розвитку 

туристичного бізнесу в м.Одесі в післякризовий період і ін. 

Присутніми було близько 50 студентів і гостей. Від академії були 

запрошені викладачі кафедри соціології, філософії і права  Ботіка Т.С., Орлова 

В.О. 
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Онлайн конференція з географії на тему: «Міграція населення» 
В останній час все більше українців емігрує в Польщу, Словакію та інші 

європейські країни, а з введенням безвізового режиму можливість переїхати 

стає все вищою. Кількість українців, що піддаються міграції настільки зросла, 

що населення стало різко знижуватися.  Для вирішення проблеми потрібно 

зрозуміти її причини. 

28 травня 2020 року в режимі Zoom відбулась конференція з географії на 

тему: «Міграція населення». На конференції були присутні 29 студентів перших 

курсів,а також голова циклової комісії загальноосвітнього циклу Чикіна А.В., 

голова циклової комісії «Туризм» Шепелева О.В. та викладач з географії 

Наговська Т.С. Студенти групи 19-9 Станчева К., Шпичка А., Бойко В. та 

Зайцева Л.  представили доповіді, які супроводжувались презентаціями з 

розкриттям теми конференції. Студенти набули досвіду щодо міграції 

населення як світового так і національного масштабу. Ця тема виявилась дуже 

актуальна з точки зору сучасних подій у світі. 

Запрошена від академії доцент кафедри Туристичного бізнесу та рекреації 

Саркісян Г.О. 

 

 

 

Конференція з біології "Генетичні захворювання" 
21 століття - століття генетики, багато захворювань мають спадкову 

схильність і, знаючи гени, комбінації генів, ми можемо передбачити ті чи інші 

захворювання. 

Найважливішою проблемою генетики є збереження генетичної  інформації 

людей - найдорогоцінніше природне багатство  країни. 

04.06.2020 року була проведена чергова конференція з дисципліни біологія 

на тему: «Генетичні захворювання людини». 

В конференції взяли участь близько 30 студентів 1 курсу. 

Доповіді підготовлені студентами групи 19-5 - Галкін Максим, 

Гріневецький Вадим, Розгон Микола, групи 19-7 - Лазарева Марія, Ліщинська 

Ірина, Киселева Віра, групи 19-9 - Карамаврова Надія,  Сараін Владлена. 

Студенти гарно підготували свої теми та презентували цікаві відео. 

Віднеслись з відповідальністю до завдання. Конференція зацікавила всіх 

присутніх слухачів в он-лайн режимі, вони донесли до нашого відома цікаву 

інформацію про спадкові та генетичні хвороби людини, що на сьогодні дуже 

актуальна тема. На конференцію запрошувались викладачі кафедри біохомії, 

мікробіології і фізіології харчування к.т.н. Єгорову А.В., к.т.н. Труфкаті Л.В. 
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Заступник директора з НВР та СЗ    І.А. Станчева 
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