
Інформація  

щодо проведення студентських науково-практичних конференцій у 

Коледжі нафтогазових технологій, інженерії  

та інфраструктури сервісу ОНАХТ 

 
Згідно плану науково-практичних студентських конференцій у ІІ семестрі 

2017/18 навчального року у коледжі передбачалось проведення конференцій за 

темами: 

 - Альтернативні види енергії та енергозбереження у нафтогазовій 

галузі (березень  2018р.); 

- Організація роботи, проживання та харчування туристичних 

комплексів (березень 2018р.); 

- Роль екологічної освіти у різних спеціальностях (березень 2018р.) 

- Правове регулювання туристичної діяльності (квітень 2018р.) 

- Автоматизація нафтогазової промисловості: сучасне мі майбутнє 

(квітень 2018р.). 

План проведення науково-практичних студентських конференцій виконаний у 

повному обсязі. За додатковим планом проведення науково-практичних 

конференцій гуманітарного напрямку на ІІ семестр 2017-18 навчального року були 

проведені конференції: 

- Поезія як можливість висловлення особистої думки, переживань і 

роздумів сучасної людини (до Всесвітнього дня поезії) (березень 

2018р.); 

- Важливість гуманітарних акцій міжнародного руху Червоного Хреста 

і Червоного Півмісяця в сучасних умовах(травень 2018р.). 

 

22 березня 2018 року у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася, підготовлена циклової комісією 

спеціальності «Екологія», щорічна студентська науково-практична конференція 

«Роль екологічної освіти в різних спеціальностях» для студентів ІІ курсів. Метою 

конференції зазначалось виявлення актуальності екологічних знань у професійній 

діяльності та побуті кожного учасника суспільства. 

Доповідачами стали студенти 2 курсу всіх спеціальностей коледжу: Резник 

Ганна, Бондаренко Ганна, Вольська Катерина, Макалюк Ілля, Грещук Антон, Іщенко 

Катерина, Скрипка Катерина, Осипенко Ольга, Платосюк Дарина, Лічман Андрій, 

Бардук Костянтин, Шепітко Андрій, Зазалаєв Ахмед, Петрухненко Артур. Серед 

питань, що обговорювались зазначені: роль автоматизованих і супутникових систем 

в природоохоронній діяльності, перспективність напрямків екологічного туризму та 

екологічно чистих продуктів харчування, екологічні права і обов'язки громадян, 

небезпеку експлуатації комплексів нафтопереробки і нафтогазопроводів, роль і 

вплив електромагнітних випромінювань на організм в побуті та на робочих місцях. 

Запрошеними гостями були завідувач кафедри екології та природоохоронних 

технологій ОНАХТ, д.т.н., проф. Крусір Г. В. та директор інституту культури 

ОНАХТ д.і.н., проф. Соловей А.О. 

З заключним словом виступила заступник директора з виховної роботи 

коледжу Станчева І.А., яка відзначила високий інтерес студентів до обговорених 



тем і висловила надію на продовження традиції з організації екологічних 

конференцій серед студентів 2 курсу всіх спеціальностей. 

27 березня 2018 року в коледжі цикловою комісією Готельно-ресторанної 

справи та туризму проведено студентську науково-практичну конференцію на тему 

"Організація роботи, проживання та харчування туристичних комплексів". У 

конференції прийняли участь студенти 1-3 курсів спеціальностей "Ресторанне 

обслуговування", "Туризм", "Готельно-ресторанна справа". 

Під час конференції студентами були підготовлені цікаві доповіді на актуальні 

теми в галузі гостинності, презентації, а також майстер-клас з приготування кави за 

різноманітними рецептами. 

Серед запрошених гостей були присутні директор технологічного інституту 

харчової промисловості ОНАХТ – к.т.н., доцент Солоницька Ірина Валеріївна. 

Альтернативні джерела енергії стали звичайною справою для населення 

України і всього світу. Студентами 3 курсу навчальної групи 15-1м під 

керівництвом викладачів спеціальності 30 березня 2018 року провели конференцію 

на тему: «Альтернативні джерела енергії та енергозбереження в нафтогазовій 

промисловості». 

Найцікавішими зазначені доповіді: Заєць О.С. - «Сонячна енергетика»; 

Харченко Д. І. - «Вітрова енергетика»; Павелко В.П.- «Виробництво та 

використання малотоннажного зрідженого природного газу в якості моторного 

палива»; Макарець А.Б. - «Біогазові установки»; Поліщук В.Г. - «Джерела 

альтернативної енергії, про які ви, можливо, не знали»; Ніколаєв І. А. - «Приклади 

альтернативних джерел енергії». 

У конференції прийняли участь студенти, викладачі коледжу та почесні гості з 

Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ОНАХТ. 

11 квітня 2018 року у коледжі відбулась студентська науково-практична 

конференція за темою «Автоматизація нафтогазової промисловості. Сучасне і 

майбутнє». 

На конференції розглянуті актуальні питання напрямку розвитку автоматизації. 

Доповіді підготували та виступили студенти 3-4 курсів навчальних груп 14-1а та 15-

1а: Кошутіна Д.В., Новіков К.Ю., Стефанов М.С., Савельєва Є.С., Малиш В.С., 

Кіндзерський В.О., Варзар А.А. під керівництвом голови циклової комісії Гратій Т.І. 

На прикладі доповідей присутні побачили, що автоматизація використовується 

у всіх сферах життя та промисловості. Нафтогазова галузь, за аналітичними даними, 

є найбільшим в світі споживачем одного з основних компонентів автоматизованих 

систем – процесорних контролерів. Студенти розповіли про сучасний стан 

автоматизації одоризаційних установок, систем автоматизації АЗС, “Розумний 

будинок” та перспективи розвитку систем “Розумне місто” в нашій країні. 

Учасниками конференції були студенти 3, 4 курсів напряму «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології». Серед почесних гостей був присутній к.т.н., 

доцент  кафедри «Автоматизації  технологічних процесів і робототехнічних систем» 

ОНАХТ Левинський В.М. 

21 травня циклової комісією готельно-ресторанної справи та туризму,  

проведена конференція на тему «Нормативно-правове регулювання в туристичній 

діяльності». Знаковість конференції визначилась виступом-презентацією "Одесі - 

туризм 365 днів" заступника голови Департаменту культури і туризму Одеської 

міської ради Дяченко О.В., яка ознайомила студентів коледжу з тими обов'язками, 



які їм доведеться виконувати в місті, в ході запланованої літньої практики у 

Департаменті культури і туризму. 

В ході конференції були представлені доповіді та презентації студентів 2-го і 3-

го курсу на актуальні теми, що стосуються юридичного регулювання туристичної 

діяльності, як в межах нашої країни, так і за кордоном. 

 

За додатковим планом науково-практичних студентських конференцій 

гуманітарного напрямку на ІІ семестр 2017-18 навчального року були проведені 

конференції: 

5 квітня 2018 року - «Поезія як можливість висловлення особистої думки, 

переживань і роздумів сучасної людини», присвячена Всесвітньому дню поезії, який 

щорічно з 2000 року відзначають 21 березня. 

Студенти з інтересом розповідали про історію виникнення цього свята, 

виступали з доповідями про видатних українських і зарубіжних поетів, декламували 

вірші на пам'ять. 

Всього у конференції взяло участь 20 студентів з різних груп перших курсів 

усіх спеціальностей. Особливий інтерес учасників конференції викликав написаний 

студенткою коледжу Симоненко Єлизаветою вірш «Храм». Конференція  

організована цикловою комісією мов і літератур.  

15 травня 2018 року - «Важливість гуманітарних акцій міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в сучасних умовах».  

З доповідями у конференції виступили студенти 1-3 курсів різних 

спеціальностей: Калінін Єгор - «Історія виникнення Червоного Хреста»; Харченко 

Дмитро – «Структура Червоного Хреста»; Щуров Дмитро – «Діяльність Червоного 

Хреста»; Демідова Тетяна – «Червоний  Хрест в зоні АТО»; Заєць Олександр  -         

«Як стати волонтером  в Україні»; Притульчик  Вікторія – «Міжнародний комітет 

Червоного Хреста. Аналіз роботи». 

Від почесних гостей виступила Волошина Т.Г. – голова Київського РВОЧХ, 

інструктор з навчання первинної долікарської підготовки. 

Студенти коледжу приймають активну участь у науково-практичних 

конференціях, які проводяться ОНАХТ та її структурними підрозділами: 

19 квітня 2018 року студентки спеціальності «Екологія» Степанюк Дар’я та 

Скрипка Катерина прийняли участь у VII студентській науково-практичній 

конференція «Інновації та дослідження у галузі», яка проводилась у Одеському 

технічному коледжі. Учасниками конференції були представники коледжів Одеської 

області. 

Щорічно представники КНТІІС ОНАХТ презентують свої роботи з тематиками, 

пов’язаними з інноваціями у галузі еколого-техногенної безпеки, технологічних, 

технічних, економічних та управлінських аспектів захисту довкілля. При підготовці 

своїх доповідей студентки провели статистичне опитування студентства ІІ курсу 

навчання, під час якого з’ясувалось, що опитувані мають недостатні знання  про свої 

екологічні права та обов’язки. 

  Великим одеситам присвячена п’ята щорічна історична науково-практична 

конференція студентської молоді за темою: «Історія Одеси в особах». Конференція 

була проведена на базі коледжу промислової автоматики та інформації ОНАХТ 4 

травня 2018 року. Велика  історія складається з маленьких історій кожного з нас, з 

історії маленького містечка,  рідного міста. «Забудеш рідний край — твоє всохне 

коріння» - писав П. Тичина. 



Тому таку велику цікавість завжди  викликають у студентів краєзнавчі теми. 

Історія, до якої маєш змогу доторкнутися, тому що герої ходили тими ж вулицями, 

дивились у те саме небо, занурювалися у Чорне море, а може навчалися у твоїй 

школі. Тим більше, якщо мова йде про улюблену Одесу. 

Скільки цікавих людей дала світові Одеса! Артисти, письменники, музиканти, 

лікарі, вчені, спортсмени, громадські діячі, архітектори, навіть бандити та шпигуни. 

Деякі з цих імен незаслужено забуті. 

З доповіддю «Родом з Одеси»  на конференції виступила студентка першого 

курсу  Кушнір Олександра (гр. 17-1 пд-марк). Розповіді про перших авіаторів М. 

Єфімова та С. Уточкіна, винахідника кіноапарату Й. Тимченка, про одеські коріння 

Стівена Спілберга, дитинство М. Жванецького були дуже цікавими! Історія рідної 

Одеси й на далі буде темою для обговорення студентами коледжу. 

Аналіз результатів проведення науково-практичних студентських конференцій 

(категорія, кількість бажаючих виступати з доповідями, сучасний формат 

презентацій та технічний супровід доповідей) свідчить про зацікавленість, жвавий 

інтерес студентської молоді до участі та проведення зазначених заходів. 

Інформація щодо проведення науково-практичних студентських конференцій 

систематично висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 

Заступник директора з виховної роботи   Станчева І.А. 

 
 


