
ЗВІТ 

про проведення науково-практичних студентських конференцій 

гуманітарного напрямку 

у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року 

у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ 

 

В ІІ семестрі 2020-2021 навчального року у Фаховому коледжі нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ планом передбачалось 

проведення наступних конференцій 

 

Тема конференції Дата 

проведення 

Відповідальні 

Сила слова Лесі Українки.  

До Міжнародного дня рідної 

мови. 

лютий 2021 Циклова комісія української мови та 

літератури 

 Грубіна О.П., Юрченко О.Б. 

Гормони, їх вплив на 

організм людини. 

березень 

2021 

Циклова комісія загальноосвітнього 

циклу Чикіна А.В., Вдовиченко О.В. 

Надання першої допомоги в 

умовах надзвичайних 

ситуацій. 

квітень 2021 Циклова комісія загальноосвітнього 

циклу Чикіна А.В., Лазар В.І., 

Стельмах Н.Ю. 

Економічний потенціал країн 

Європи. 

квітень 2021 Циклова комісія загальноосвітнього 

циклу Чикіна А.В., Наговська Т.С. 

9 травня – День людського 

духу. 

травень 2021 Циклова комісія суспільних 

дисциплін, Пеньковська Н.К., 

Лисяний А.О. 

Історико - правові аспекти  

становлення  Конституції  

України. 

травень 2021 Циклова комісія суспільних 

дисциплін, Пеньковська Н.К.,  

Левчук Т.Г. 

 
 

 

22 лютого 2021 року проведено онлайн науково-практично студентську 

конференцію гуманітарного напрямку  до 150 - річчя з дня народження Лесі 

Українки на тему: «Сила слова Лесі Українки. Леся Українка і родина Косачів в 

історії української та світової культури» за участю студентів групи 20-1 

спеціальності 075 «Маркетинг». 

 

У конференції прийняли участь 54 особи. Онлайн захід був побудований на 

наукових дослідженнях студентів життєвого і творчого шляху мисткині. Лунали 

буктрейлери віршів поетеси: «Contra spem spero», «Останній монолог Мавки», 

«Давня весна» та інші. Доповідачі: Берназ Дмитро, Бондарчук Евеліна, 

Заливадна Дарія, Максимович Аліна, Іванова Катерина, Пастух Надія, 

Полтавська Ольга, Тюртюбек Уляна, Шмалюк Аліна.   

У конференції прийняли участь доктор філологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики Віват Ганна Іванівна; 



кандидат філологічних наук, старший викладач Філіпенко Ольга Іванівна; 

викладач кафедри українознавства і лінгводидактики Гриньків Ольга 

Володимирівна. 

Кандидат філологічних наук, старший викладач Філіпенко Ольга Іванівна 

закцентувала увагу студентської молоді на історичних фактах з життя Лесі 

Українки, які відкрили по-новому її духовний  світ, надали змогу зрозуміти силу 

її  нескореного духу.  

   

 

 

 
 

11 березня 2021 року у ФКНТІІС ОНАХТ була проведена онлайн 

студентська науково – практична конференція на тему: «Гормони. Їх вплив на 

організм людини».  

У роботі конференції прийняло участь 44 особи. З доповідями виступили 

студенти першого курсу  Місяць Василь, гр 20-5, Івлева Діана, група 20-2, 

Шоляк Іван. група 20-5, Шмалюк Аліна, Кошелапов Дмитро та Чумак Анастасія, 

група 20-1, Вітюк Марія, група 20-2, Іванова Катерина, Берназ Дмитро та Пастух 

Надія, група 20-1, Токарчук Олександр, група 20-5, Полтавська Ольга, група 20-

1, Токарчук Вікторія та Наумова Тетяна, група 20-3. 

В роботі конференції прийняли участь доцент кафедри біохімії, 

мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ Кананихіна Олена Миколаївна і  

доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ Величко 

Тетяна Олексіївна. 
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6 квітня 2021 року у ФКНТІІС  відбулась студентська науково-практична 

конференція із Захисту України на тему:  «Надання першої допомоги в умовах 

надзвичайних ситуацій» в онлайн форматі. 

У роботі конференції прийняли участь студенти I-II курсів ФКНТІІС 

ОНАХТ (понад 50 осіб). 

В роботі конференції взяли участь  старший викладач кафедри БЖД 

ОНАХТ Сахарова Зінаїда Миколаївна; представник ГУ ДСНС України в 

Одеській області полковник служби цивільного захисту Сергій Решетняк. 

З доповідями виступили Шоляк Іван група 20-5 «Причини виникнення та 

класифікація надзвичайних ситуацій»; Місяць Василь група 20-5 «Надзвичайні 

ситуації природного характеру»; Токарчук Олександр група 20-5 «Надзвичайні 

ситуації соціального характеру»; Хрупало Арсеній група 20-5  «Джерела 

небезпечних ситуацій в воєнний час»;  Макаренко Мар’ян, група 20-5 «Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій»; Бакшанский Олексій, група 20-5  

«Червоний хрест України»; Волинська Юлія, Кушнір Злата, група 19-075 
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«Надання само- та взаємодопомоги при НС техногенного та природного 

характеру». 

 

 

 
 

 

29 квітня 2021 року у ФКНТІІС проведена студентська науково-практична 

конференція з географії на тему: «Економічний потенціал країн Європи». У 

роботі конференції приймали участь студенти І курсу групи 20-5 (понад 20 осіб). 

З доповідями виступили Бакшанський  Олексій, Токарчук Олександр, Макаренко 

Мар’ян, Шоляк Іван, Хрупало Арсеній та Ланко Олександра. 

Для участі у роботі конференції були запрошені декан Факультету 

технології вина та туристичного бізнесу ОНАХТ, доцент кафедри Ресторанно - 

готельного справи і туризму Саркісян Ганна Овсепівна та голова обласної 

методичної комісії викладачів Географії  Солянікова Олена Петрівна.  
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29 квітня 2021 року у групах 19-141, 20-5, 20-9 була проведена студентська 

науково-практична конференція гуманітарного напряму на тему: «9 травня - 

День людського духу». Конференція була присвячена почесній даті «8 і 9 травня 

- День пам'яті і примирення і річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні».  

У роботі конференції прийняло участь 44 особи. Студенти Мар'ян 

Макаренко, Олександр Токарчук, Олексій Бакшанскій, Іван Шоляк, Дмитро 

Станев, Сергій Кустол, Михайло Мельничук, Ярослава Проніна, Олександра 

Мазурик, Олена Загинайло, Владислав Шевченко, Надія Зварич підготували 

цікаві та інформативні доповіді, присвячені 77-й річниці визволення Одеси від 

німецько-фашистських загарбників і Дню перемоги над нацизмом. 

Участь у конференції прийняла кандидат історичних наук, доцент кафедри 

Соціології, філософії і права ОНАХТ Ботіка Тетяна Степанівна та викладачі 

коледжу. 

  

 

 

 
 

  

Історія законів, конституцій взагалі та конкретно українського 

законодавства стало темою конференції «Історія становлення української 

Конституції», яка відбулася 14 травня у ФКНТІІС ОНАХТ. 

Студенти перших та других курсів ( групи 20-1, 19-075, 19-076) підготували 

презентації з історії конституційного процесу, розповіли про особливості 

Основного закону у різних державах.  

Історико-правову подорож у часі підготували студенти Матвійчук Світлана, 

Атрохова Мілена, Кушнір Златослава, Дубровіна Карина, Котеля Тетяна, Котеля 

Аліна, Бабелюк Вероніка, Пастух Надія, Чумак Анастасія, Заливадна Дарія, 

Тюртюбек Уляна. 
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До участі в конференції була запрошена кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри Соціології, філософії і права ОНАХТ Орлова Вікторія Олександрівна та 

викладачі коледжу. 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР та СЗ    

І.А. Станчева 
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