
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 

2018/19 навчального року у коледжі передбачалось проведення конференцій за 

темами: 

1. Сучасна економіка: інновації, 

тенденції розвитку та актуальні 

питання. 

жовтень 

2018 

проведена 

листопад 

Циклова комісія економічних 

дисциплін 

 Богач Ю.В., Дурбалова Н.І. 

2.Сучасні способи виробництва та 

облік нафтопродуктів 

листопад 

2018 

проведена 

грудень 

Кафедра Нафтогазових і 

хімічних технологій та 

біоінженерії 

Аль Дандал Р.С., Сахно Н.О. 

3.Інфотелекомунікації – 

сучасність та майбутнє. 

листопад 

2018 

Циклова комісія спец. 

Телекомунікації та 

радіотехніка  

Романська О.А., Бурлака Г.І. 

4.Сучасні методики, інновації та 

рівень матеріально-технічної бази 

навчальних закладів України з 

підготовки фахівців з туризму 

листопад 

2018 

Циклова комісія  туризму та 

туристичного 

обслуговування 

Швець Т.В., Мельничук С.А. 

5.Інноваційні технології 

енергозбереження в теорії і на 

практиці. 

листопад 

2018 

Циклова комісія спец. 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Гайса І.М., Андрієнко М.Я. 

6. Екологічні проблеми 

урбосистем. 

грудень 

2018 

Циклова комісія спец. Екологія 

Сагдєєва О.А., Березовська 

Л.В. 

Згідно плану науково-практичних студентських конференцій 

гуманітарного напрямку у І семестрі 2018/19 навчального року у коледжі 

передбачалось проведення конференцій за темами: 

1. Студентська конференція щодо 

дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності за темою  

«Уникнення електротравм на 

підприємстві. Вплив 

електроприладів на здоров’я 

людини». 

грудень 2018 Циклова комісія 

загальноосвітнього циклу і 

фізичного виховання  

Чикіна А.В., Калюта Н.М. 

2.Екологічні проблеми 

урбосистем. 

грудень 2018 Циклова комісія спец. Екологія 

Сагдєєва О.А., Березовська 

Л.В. 



Протягом листопада-грудня 2018 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

19.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку та актуальні питання», для 

студентів спеціальностей 075, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Маркетинг». Запрошена для участі в конференції з академії - 

Каламан Ольга Борисівна – директор навчально-наукового інституту прикладної 

економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна ОНАХТ, к.е.н., доцент. 

23.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Сучасні методики, інновації та рівень матеріально-технічної бази 

спеціалізованих навчальних закладів України при підготовці фахівців з 

туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм та туристичне 

обслуговування», запрошена директор Навчально-наукового технологічного 

інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ Солоницька 

І.В. 

27.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Інноваційні технології енергозбереження в теорії і на практиці» для студентів 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології». Запрошені гості – 

декан факультету нафти, газу та екології Шпирко Тетяна Василівна, к.т.н., 

доцент, та Бошков Леонід Зіновійович, к.т.н. кафедри термодинаміки та 

відновлювальної енергетики. 

       03.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

«Інфокомунікації – сучасне та майбутнє» для студентів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка». 

05.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасні технології переробки нафти, облік та вимірювання нафти і 

нафтопродуктів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія». 

У І семестрі 2018/19 навчального року було проведено дві студентські 

науково-практичні конференції гуманітарного напрямку, а саме: 

06.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» для  

студентів всіх спеціальностей. У конференції прийняли участь близько 60 

студентів коледжу всіх спеціальностей І-ІІІ курсів. Були розглянуті актуальні 

питання екологічних проблем великих міст України. Почесним гостем 

конференції стала завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій 

ОНАХТ, доктор технічних наук, професор Крусір Галина Всеволодівна, яка 

відзначила високий рівень підготовки студентів і стала ініціатором дискусії про 

розвиток і актуальність екологічних знань. 

10.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 



гуманітарного напрямку щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

«Уникнення електротравм на підприємстві. Вплив електроприладів на здоров’я 

людини» для студентів І курсів всіх спеціальностей. У конференції прийняли 

участь близько 60 студентів І-ІІ курсів.  

У своїх доповідях студенти розповіли про джерела електромагнітного 

випромінювання, вплив електромагнітних хвиль на організм людини, 

електробезпеку в побуті, захист від електромагнітного випромінювання, 

травматизм на підприємстві, першу допомогу при електротравмі. До участі в 

конференції була запрошена викладач кафедри соціології, філософії і права 

ОНАХТ Ботіка Т.С. 

 

 

Заступник директора з виховної роботи    І.А. Станчева 


