
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведення студентських науково-практичних конференцій  

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 чотирьох студентських науково-практичних конференцій: 

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 

проведені, запланованих на березень, квітень і травень, відпрацьовано в режимі 

он-лайн. 

 
Історичні та етнічні фестивалі 

– які перспективи. 

березень 

2020 

Циклова комісія спец. 242 Туризм  

Шепелева О.В. 

Інформаційні технології та 

автоматичні системи. 

березень 

2020  

Циклова комісія спец. 151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології Гратій Т.І., Андрльє 

І.О., Бурнас Н.П. 

Основні аспекти сучасного 

розвитку готельно-

ресторанного бізнесу. 

 

квітень 2020 Циклова комісія спец. 241  

Готельно – ресторанно 

обслуговування 

Гусак – Шкловська Я.Д., 

Колісніченеко Д.І. 

Підприємництво та торгівля: 

сучасний стан і перспективи 

розвитку. 

травень 

2020 

Циклова комісія економічних 

дисциплін (спец. 075, 076) 

 Богач Ю.В., Дурбалова Н.І. 

 

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 

організовано виконання запланованих заходів в режимі он-лайн. 

 
Студентська науково – практична онлайн-конференція у сфері 

туризму 

Студенти групи 18-242 спеціальності 242 «Туризм» провели студентську 

онлайн-конференцію з дисципліни «Географія туризму». Студентська 

конференція у дистанційному форматі була присвячена подієвому, а саме 

фестивальному туризму. 

Студенти Погодін Олександр, Лавренко Єлизавета, Корсун Анастасія, 

Моргунова Аліна та Гладка Софія виступили з докладами на тему конференції 

«Історичні та етнічні фестивалі - які перспективи?»  та ознайомили нас з 

різноманітними фестивалями світу та нашої країни, розкрили цікаві факти та 



привернули увагу до ролі фестивалів у туристичній сфері. В конференції 

прийняли участь близько 30 студентів спеціальності 242 «Туризм». 

 

 

 

 

Травень 2020 відбулася студентська науково-практична конференція 

«Підприємництво і торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку», яку 

організували і провели викладачі циклової комісії економічних дисциплін. У 

конференції взяли участь студенти ІІІ курсу спеціальностей 075 «Маркетинг» і 

076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

В черговий раз студенти показали високий рівень, вміння аналізувати 

ситуацію в сучасній економіці та на практиці використовувати отримані знання. 

В конференції прийняло участь близько 40 студентів спеціальностей 075, 075. 
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Онлайн-конференція "Основні аспекти сучасного розвитку готельно-

ресторанного бізнесу 

4 червня відбулась студентська науково-практична онлайн-конференція 

циклової комісії готельно-ресторанної справи «ОСНОВНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ». 

Серед запрошених гостей були присутні: Дзюба Надія Анатоліївна – 

заступник декана факультету Інноваційних технологій харчування і готельно-

ресторанного бізнесу ОНАХТ, Дідух Геннадій Васильович – науковий керівник 

ресторану 112 ОНАХТ. 

З доповідями виступили наші найкращі студенти спеціальності: 

1. Аванесян Аріана (17-1 гро) – Розвиток та просування готельно-

ресторанного бізнесу 

2. Медведь Анастасія, Древинська Олександра (18-241-1) – Забезпечення 

безпеки в ресторанному бізнесі 

3. Мухаметдинова Ольга (18-241-2) – Інновації в готелях 

4. Масленнікова Ельвіра (17-2гро) - Топ 10 незвичайних ресторанів у світі. 

У підготовці доповідачів приймали участь усі викладачі циклової комісії 

готельно-ресторанної справи . 

Всі доповіді були надзвичайно цікаві, актуальні та яскраві! 

В конференції прийняли участь близько 40 студентів. 
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Студентська науково-практична конференція на тему: "Інформаційні 

технології та автоматичні системи" 

 

Автоматизація – заміна діяльність людини роботою машин і механізмів. 

Ступінь автоматизації може змінюватися в широких межах: від систем, в яких 

процес управління повністю здійснюється людиною, до таких, де він 

реалізується автоматично. 

Автоматизована інформаційна технологія передбачає існування комплексу 

відповідних технічних засобів, що реалізують інформаційний процес, і системи 

управління цим комплексом технічних засобів (як правило, це програмні засоби 

та організаційно-методичне забезпечення, що погоджує дії персоналу і 

технічних засобів у єдиний технологічний процес). 

12.06.2020 в режимі Zoom відбулася конференція на тему: "Інформаційні 

технології та автоматичні системи".  

Студенти Русов В., Готопіло Б., Ніколайчук В. представили свої доповіді, 

які супроводжувалися цікавою та інформативною презентацією. Конференція 

пройшла успішно. 

На конференції були присутні студенти 3 курса ( гр.17-1а) та 4 курса 

(гр.16-1а) спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» у кількості близько 30 осіб, а також кандидат технічних наук, 

доцент – Світий І.М., заступник директора з навчально-виховної роботи та 

соціального захисту – Станчева І. А. , голова циклової комісії "Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології" – Гратій Т.І., викладач – Андрльє І.О., 

викладач – Конотопська Н.Р. 

 



 
 

 

Заступник директора з НВР та СЗ   Інна СТАНЧЕВА 


