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1. Пріоритетні напрямки роботи коледжу 
 

Навчально-практичну підготовку здійснюють 87 педагогічний працівник, з 
них 2 особи – викладач-сумісник, 1 – доцент, 8 кандидатів наук, 28 – викладачі 
вищої кваліфікаційної категорії та 11 – викладачі-методисти. 

Розроблені та затверджені до освітнього процесу за всіма спеціальностями 
коледжу для денної та заочної форм навчання навчальні плани для здобувачів 
освіти освітньо-професійного ступеню фаховий молодший бакалавр, які є 
максимально інтегрованими та імплементованими до навчальних планів 
відповідних спеціальностей Одеської національної академії харчових 
технологій. 

В поточному році було організовано та цілеспрямовано на підготовчі курси 
ОНАХТ до складання ЗНО  студентів-здобувачів ПЗСО. 

Пройдена  акредитації спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 
Протягом року ведеться якісна підготовка студентів до участі у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, круглих столах з 
профільних питань, олімпіадах, конкурсах  тощо. 

           
 
Впроваджено систему комплексних дипломів між кафедрами академії та 

випусковими цикловими комісіями коледжу: 
 

1. Розробка системи кондиціонування для індивідуального житлового будинку з 
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використанням тепловикористуючих абсорбційних холодильних машин 
Головний керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри НТІТЕ, Тітлов Олександр 
Сергійович 
Спеціальність 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології», ОПП 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», денна форма навчання 

Розробка системи кондиціонування для 
індивідуального житлового будинку з 
використанням тепловикористуючих 
абсорбційних холодильних машин 

Керівник - викладач вищої квал. кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і 
інфраструктури сервісу ОНАХТ, Гратій Тетяна Іванівна 
2. Розробка технології виробництва пропіоновокислих бактерій з впровадженням 
інноваційного обладнання 
Головний керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри НТІТЕ, Тітлов Олександр 
Сергійович 
Спеціальність 162 "Біотехнології та 
біоінженерія". Розробка технології 
виробництва пропіоновокислих бактерій з 
впровадженням інноваційного обладнання 

Спеціальність 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» 
Розробка системи автоматизації виробництва 
пропіоновокислих бактерій на базі сучасного 
мікропроцесорного обладнання   

Керівник - викладач вищої квал. кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і 
інфраструктури сервісу ОНАХТ, Гратій Тетяна Іванівна 
3. Головний керівник – к.т.н., доцент кафедри АТПРС, Левинський В.М. 
Автоматизація процесу керування 
компримуванням природного газу на 
дотискній компресорній станції на 
підприємстві «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС» 

Спеціальність 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології  
Монтаж, обслуговування системи 
автоматизації осушки природного газу 

Керівник  - викладач І квал.кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і 
інфраструктури сервісу ОНАХТ, Бурнас Неллі Петрівна 

 
 

2. Успішність навчального процесу та динаміка руху контингенту 
 

Навчальний процес на 01.01.2021 р. охоплював 982 студентів, з них:  
871 особа за денною формою навчання (бюджет – 435 осіб, контракт – 435 

особи)  і 111 осіб за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 111 
осіб). 

Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста – 253 
студентів: на денному відділенні – 195 осіб, на заочному відділенні – 58 
випускники. 

 
 
 
 
 
 
Тенденція по роках: 
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Випуск 2021 р. Випуск 2020 р. 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Всього Відзнака Всього Відзнака Всього Відзнака Всього Відзнака 
195 31 58 6 175 28 63 8 

253 238 
 

Прогноз випуску 2022р.: 

Денна форма навчання 198 
Заочна форма навчання 29 
 

Всіх студентів-випускників спрямовано для вступу до Одеської 
національної академії харчових технологій за відповідними напрямками 
підготовки на навчання на ІІ та ІІІ курси.  

В коледжі достатньо актуальним є питання збереження контингенту. 
Постійно на порядку денному стоять питання успішності та відвідувань занять 
студентами. Запрошують на такі заходи проблемних студентів, підтримуються 
постійні зв’язки з батьками, з представниками Служби захисту дітей як у формі 
індивідуальних зустрічей, так і батьківських зборів. 

Відрахування студентів: 
  

2021 р. 2020 р. 

Б К Б К 

8 25 26 27 

33* 53 
*на 30 листопада  

В порівняльних таблицях зміни контингенту студентів за попередній та 
звітний період відмічається зменшення частки відрахованих студентів через 
підвищення мотивації студентів до навчання. 

Відмічається зменшення контингенту студентів. 
Об’єктивними чинниками цього процесу є: 
- прагнення сучасної молоді до самореалізації, автономності, уникнення 

помилок при виборі професії, мотивованість до навчання; 
- підвищення відповідальності студентів до виконання навчальних планів 

та програм; 
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- неспроможність окремих студентів досягти вимоги освітньо-
кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста внаслідок значного 
зниження рівня базових шкільних знань; 

- платіжна неспроможність окремих сімей; 
- демографічна криза в країні. 
Відбувається й поновлення студентів, фінансування за рахунок коштів 

фізичних осіб.  
Поновлення з інших навчальних закладів до коледжу: 
 

2021 р. 2020 р. 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
15 0 8 12 

15 20 
 

Заходи, проведені адміністрацією та педагогічним колективом 
спрямовані на збереження та збільшення контингенту студентів: 
-  аналіз причин відрахування студентів на засіданнях педагогічної ради ; 
-   здійснення постійного контролю за рухом студентів, 
- у разі появи вакантних місць державного замовлення здійснення переведення 
на них студентів відповідно до Положення про порядок переведення студентів, 
які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця 
державного замовлення; 
- активізовано мотивацію студентів до навчання та формування професійної  
зацікавленості студентів шляхом посилення їх практичної підготовки;  
- посилення уваги за систематичністю проведення педагогічними працівниками 
консультацій, контролю за самостійною та індивідуальною  
роботою студентів відповідно до графіків їх проведення; 
- проведення систематичного контролю за навчальними досягненнями  
студентів з метою своєчасного виявлення недоліків та коригування рівня їх  
фахової підготовки; 
- обговорення питань поточної успішності студентів на засіданнях педагогічних 
рад;  
- для запобігання поточної неуспішності зобов’язання студентів 

відпрацьовувати пропущені заняття упродовж двох тижнів після їх проведення; 

- посилення контролю за ліквідацією студентами академічної  заборгованості, 

активізація роботи кураторів академічних груп у частині здійснення контролю 

за ліквідацією студентами академічної заборгованості; 
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- забезпечення постійного зв’язку з батьками осіб, які навчаються в коледжі, 

зокрема шляхом проведення батьківських зборів, повідомлення в усній та 

письмовій формі про успішність та навчальну дисципліну їх дітей; 

- посилення вимог до рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників коледжу; 

- для забезпечення належного рівня навчальної дисципліни студентів: 

посилення виховної роботи зі студентами, які мають пропуски занять без  

поважних причин і незадовільні оцінки за результатами поточного та 

підсумкового контролю. 

 

Результати складання ЗНО  

студентами ВСП «Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ» у 2021 році 

В цілому по коледжу 

Предмет Зареєстровано Не 
з’явилось 

Складало Не 
склало 

Склало 

Українська мова 
та література 221 24 197 41 156 

Математика 221 18 203 147 56 
Історія України 140 19 121 2 119 
Англійська мова 116 7 109 33 76 

Хімія 7 3 4 2 2 
Біологія 28 5 23 2 21 
Фізика 63 7 56 43 13 

 

Результати складання літньої заліково-екзаменаційних сесій 

Назва відділення Загальна успішність, % Якісна успішність,% 

Технологій 92,4 54,8 

Інженерії 95,9 51,1 

Інфраструктури 95,25 57,07 

Заочне відділення 92,3 45,6 

Разом по коледжу 93,9 52,1 
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Результати державної атестації випускників (державні іспити) 

Назва спеціальності Загальна успішність, 
% 

Якісна успішність, 
% 

075 Маркетинг 100,0 76,9 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 100,0 72,7 

101 Екологія 100,0 83,3 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 100,0 93,3 

241 Готельно-ресторанна справа 100,0 88,24 

242 Туризм 100,0 92,90 

Разом по коледжу 100,0 84,55 
 

Захист дипломних проектів 

Назва спеціальності Загальна успішність, 
% 

Якісна успішність, 
% 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

100,0 80,0 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології 
100,0 100,0 

161 Хімічні технології та 
інженерія 100,0 88,9 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 100,0 100,0 

Разом по коледжу 100,0 92,2 
 

Результати захисту курсових проектів та робіт 

Назва спеціальності Загальна 
успішність, % 

Якісна успішність, 
% 

075 Маркетинг 100,0 61,5 
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076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 95,7 69,6 

101 Екологія 100,0 83,3 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 100,0 42,5 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 86 50 

161 Хімічні технології та інженерія 70 60 

172 Телекомунікації та радіотехніка 95,0 72,0 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 97,5 57,5 

241 Готельно-ресторанна справа 85,2 70,4 

242 Туризм 100,0 84,6 

Разом по коледжу 93 65 

 

 

3. Методична робота 
В аспірантурі ОНАХТ продовжують навчання Дурбалова Н.І., Гратій Т.І., 

Волинчук О.В., Березовська Л.В., Бондаренко О.С., Шепелева О.В. 
     Продовжують навчання в магістратурі за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» Кіпер Т.Ю., Пастух С.В. – в бакалавріаті за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки»,  Щербань В.А. – спеціальність 183 «Технології захисту 
навколишнього середовища». 

VIII Науково-методична конференція викладачів коледжів Одеської 
національної академії харчових технологій на тему: «Роль коледжів та 
професійних училищ у здобутті вищої освіти», що мала місце у Механіко-
технологічному професійному коледжі. Прийняли участь викладачі Коледжу 
нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу із змістовними 
смисловими доповідями на теми: 

Впровадження дистанційного навчання – вимога сучасності (Дурбалова 
Н.І.). 

З досвіду впровадження квест-технологій та віртуальних екскурсій у 
викладанні суспільних дисциплін (Пеньковська Н.К., Левчук Т.Г., Пеньковська 
Т.К.). 
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Освітні послуги як товар закладу професійної вищої освіти (Овсова Г.В.) 
Сучасна профорієнтаційна робота: реалії та шляхи поліпшення (Боцуляк 

О.Я., Бейлекчі Н.Р.). 
 

 
 

3.1.Підвищення кваліфікації 

І. На курсах підвищення кваліфікації в КЗВО Одеської академії неперервної 
освіти Одеської  обласної ради:  

1. Ромчук Вікторія Володимирівна - вчителів математики, за темою 
«Дистанційне викладання математика», 01.10 -30.11.21р; 

2. Вівдіч Майя Ісаківна – викладач інформатики, за темою «Курси за 
формою «Стажування», 01.10 -30.11.21р.; 

3. Редунов Геннадій Михайлович –викладач інформатики, за темою «Курси 
за формою «Стажування», 01.10 -30.11.21р.; 

4. Брітікова Маргарита Василівна – викладач української мови та 
літератури, за темою «Розвиток особистісно-професійної компетентності 
вчителя української мови та літератури в умовах інноваційних змін в освіті», 
07.09-09.09.21р.; 

5. Сахно Наталя Олександрівна – викладач хімії, за темою «Використання 
спеціальних комп´ютерних програм: ISIS Draw, ChemSketch, Avogadro, EguPixy, 
Math Type для створення навчального контенту з хімії», 11.10-13.10.21р. 

ІІ. Підвищення кваліфікації в Одеської національної академії харчових 
технологій: 

2.1. Стажування на кафедрах ОНАХТ 
1. Нужна Наталія Володимирівна - кафедра фізико-математичних наук, з 

25.03.21р.- 25.06.21р; 
2. Галинська Тетяна Сергіївна - кафедра іноземних мов, з 22.02.21р. -  

05.03.21р; 
3. Бурнас Нелля Петрівна - кафедра автоматизації технологічних процесів 

та робото технічних систем, 11.02.21р. - 04.03.21р.; 



 

11 

 

4. Станчева Інна Анатоліївна - кафедра інформаційних технологій та 
кібербезпеки, з 27.10.2021р.- 26.11.2021р.; 

5. Вівдіч Майя Ісаківна - кафедра інформаційних технологій та 
кібербезпеки, з 27.10.2021р.- 26.11.2021р. 

2.2.  На курсах «Вищої школі педагогічної майстерності (ВШПМ)» 
ОНАХТ 

Згідно з дворічним навчанням: 

Закінчили навчання Продовжують навчання Продовжують навчання 
на другому курсі на першому курсі 

1.Бондаренко О.С. 
2. Галинська Т.С. 
3. Колесниченко Д.І. 
4. Бєйлекчі Н.Р. 
5. Лисяний А.О. 
6. Нестеренко А.О. 
7. Новгородська О.С. 
8. Онищук С. О. 
9. Перель Н.М. 
10.Чумаченко О.В. 
11.Шепелева О.В. 
12.Калюта Н.М. 

1. Вівдіч М.І. 
2. Мельничук С.А. 
3. Юрченко О.Б. 
4. Мунтянов Л.Б. 
5. Допіра І.А. 
6. Коробко С.А. 
7. Охрімчук В.С. 
8. Куземська І.Е. 
9. Федоркан Д.Ф. 
10. Кіпер Т.Ю. 
 

1. Алиєва О.О. 
2. Земляна Т.М. 
3. Валуйська В.А. 
4. Пономарев К.М. 
5. Акрабова О.Г. 
6. Швець М.В. 
7. Чабан А.Л. 
8. Журавлева М.В. 
9. Волков І.В. 
10.Сахно Н.О. 
11.Ролінська В.М. 

 
За напрямом  «БЖД та охорона праці» з 04.03.-.03.06.2021р.: 
1.  Кулатов Віталій Миколайович; 
2.   Крупіна Наталія Анатоліївна; 
3.   Зданевич Володимир Федорович; 
4.   Гайса Ірина Михайлівна; 
5.   Хачікьян Левон Альбертович; 
6.  Федоров Микола Олександрович; 
7.  Дурбалова Наталія Ігорівна. 
 
ІІІ. На курсах підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  у ДЗВО «Уні-
верситет менеджменту освіти» НАПН України За темами курсових робіт 
наступні викладачі з 01.03-26.06.21р.:  
№ ПІБ Теми рефератів 
1.  Станчева Інна Анатоліївна Зміст і організація навчально-

виховної роботи коледжі (технікумі) 
2.  Вдовиченко Ольга Володимирівна Інноваційні маркетингові комунікації 

як елемент позиціонування закладу 
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освіти ринку освітніх послуг 
3.  Наговська Тетяна Сталіківна Використання інтерактивних методів 

навчання при викладанні географії 
4.  Березовська Людмила Віталіївна Модернізація структури підготовки 

кадрів у коледжах (технікумах) – 
вимога часу 

5.  Сагдєєва Ольга Анісівна Коледж (технікум) та роботодавець: 
пошук ефективних механізмів 
взаємодії 

6.  Леонова Карина Леонідівна Керівники закладів фахової перед 
вищої освіти (коледжів, технікумів) 

7.  Гратій Тетяна Іванівна Визначення неформальної освіти 
8.  Аль-Дандал Раєд Салехович Організація взаємодії учасників 

освітнього процесу на засадах 
гуманізму 

9.  Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна Організація комплексної системи 
безпеки готелів у сучасних умовах 

10.  Глушков Олег Анатолійович Демократизація управління у 
коледжах (технікумах) 

11.  Леонова Дар'я Ігорівна  Екологічні проекти на уроках 
викладання хімії та біології 

12.  Перель Наталія Миколаївна Методичні рекомендації щодо 
оформлення НМКД 

 

IV. Пройшли навчання і виявили потрібні знання законодавчих актів у ДП 
«Головний навчально-методичний центр держпраці», 09.04.21р: 
1. Глушков Олег Анатолійович  
2. Станчева Інна Анатоліївна 
3. Лазар Валерій Іванович 
4. Сагдєєва Ольга Анісівна 
5. Костюк Микола Петрович 
6. Перель Наталія Миколаївна 
 

V. Онлайн – курси  
1. Станчева Інна Анатоліївна - МОН України, Сумський державний 

університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу.  Тема: 
Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти, 01.03. – 05.03.2021р; 

2. Пеньковська Надія Костянтинівна - МОН України.  АВ ВФПО, пройшла 
навчання за програмою ПК голів циклових комісій закладів фахової перед 
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вищої освіти, тема: «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової 
перед вищої освіти» 17.02 - 18.02.21р.;  

3. Пеньковська Тетяна Констянтинівна- Через платформу масових 
відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс «Освітні інструменти критичного 
мислення», 27.01.2021р. 

4. Нестеренко Алла Олександрівна - Через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для 
викладачів», 26.08.2021р 

5. Нічик Надія Олексіївна - Через платформу масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, тема: «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти», 15.01.2021р; 

6. Кубова Тамара Миколаївна - Через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, Курс «Протидія та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти», 08.06.2021р.; 

7. Чикіна Антоніна Володимирівна - Фонд Цюстрича. Центр розвитку 
кар´єри організації «Соборніст», Луганський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, пройшла міжнародне стажування, тема: «Фондайзинг та 
організація проектної діяльності в освіти заклади: Європейський досвід», 
12.06- 18.07.2021р.; НМЦ ФПО пройшла навчання за програмою підвищення 
кваліфікації голів циклових комісій, тема: «Інноваційна педагогічна діяльність 
у закладах фахової перед вищої освіти», 22.03 – 23.03.2021р. 

8. Стельмах Наталія Юріївна - МОН України НМЦ Вищої та фахової перед 
вищої освіти, успішно пройшла онлайн-курс вебінарів. Тема: «Рекомендації 
щодо роботи практичних психологів у закладах фахової перевищої освіти», 
12.02 -15.06.2021р.; 

9. Леонова Карина Леонідівна - МОН НМЦ Вищої та Фахової передвищої 
освіти. Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 
відділень закладів фахової передвищої освіти, тема: «Впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес», 20.03 - 31.03 2021р.; 

10. Бурлака Ганна Іванівна - Через платформу масових відкритих онлайн-
курсів Prometheus, тема: «Освітні інструменти критичного мислення», 05.01. – 
26.01.2021р.; 

11. Бєйлекчі Надія Русланівна - МОН НМЦ Вищої та Фахової передвищої 
освіти. Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації голів 
циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, тема: «Інноваційна 
педагогічна діяльність у закладах фахової перед вищої освіти», 19.02- 
22.02.2021р.; 

12. Гратій Тетяна Іванівна - МОН НМЦ Вищої та Фахової передвищої 
освіти.  
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Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 
відділень закладів фахової передвищої освіти», тема: «Впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес», 30.03-31.03.2021р.; 

13. Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна - НМЦ ВФПО пройшла навчання за 
програмою підвищення кваліфікації голів циклових комісій, тема: «Інноваційна 
педагогічна діяльність у закладах фахової перед вищої освіти», 22.03. – 
23.03.2021р.;  

14.  Кіпер Тетяна Юріївна - Коло сім’ї. Центр здоров’я та розвитку, 
успішно завершила онлайн навчання у фаховій школі, тема: «Сучасні стандарти 
інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» 
23.03.2021р.; тема: «АВА-терапія: модель застосування поведінкового 
керівництва у роботі з дітьми з розладами розвитку», 24.03.2021р.; тема: «Роль 
освітян у системі турботи про психічне здоров´я дітей і молоді», 29.07.2021р.  

15. Глушков Олег Анатолійович - NATIONAL-LOUIS  UNIVERSITY, 
ПОЛЬЩА, тема: «Дистанційна освіта: Інноваційні методи та цифрові техноло-
гії», 12.2020р. – 29.01.2021р. 

16. Шепелева Ольга Валеріївна - ГО «Асоціація проектних мененджерів 
України» Центрально Європейска Академія Навчань та Сертифікації. Учасница 
циклу вебінарів, тема: «Грантові проекти фінансової перспективи ЄС 2021-
2027: формування бюджету» січень 2021р. 

17. Дурбалова Наталія Ігорівна - МОН України. НМЦ ВФПО, пройшла 
навчання за програмою ПК голів циклових комісій закладів фахової перед 
вищої освіти, тема: Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової 
перед вищої освіти, 19.02. – 22.02.2021р.; 

18. Овсова Галина Василівна - Через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, тема: «Медіа грамотність для освітян», 05.05.2021р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, тема: 
«Жінки та чоловіки: гендер для всіх», 16.03.2021р. 

19. Допіра Ірина Анатоліївна - Спілка автоматизаторів бізнесу, пройшла 
курс онлайн-курс, тема: «Огляд курсів ЦСН для викладачів навчальних 
закладів», 28.08.2021р.; 

20. Крупіна Наталія Анатоліївна - Спілка автомати заторів бізнесу, 
пройшла курс онлайн-курс, тема: «Огляд курсів ЦСН для викладачів 
навчальних закладів», 28.08.2021р.; 

21. Богач Юлія Віталіївна - МОН НМЦ ВФПО, пройшла навчання за 
програмою ПК педагогічних працівників у формі онлайн-курсу, тема: 
«Створення сайту викладача», 01.10. – 10.10.2021р.; 

22. Березовська Людмила Віталіївна - Успішно закінчила курс через 
платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, тема: «Побутові 
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відходи – дій зараз!», 18.09.2021р.; тема: «Освітні інструменти критичного 
мислення», 18.09.2021р. 

           У 2020 – 2021 начальному році атестувалися наступні педагогічні пра-

цівники зі присвоєною (підтвердженою) кваліфікаційної категорією: 

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові З кваліфікаційної категорії,   На кваліфікаційну 

категорію,  

1. Левчук Тамара 
Григорівна 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Підтвердження) 

2. Нічик Надія 
Олексіївна Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст вищої категорії,  

(Підтвердження) 

3. 
Кулатов 
Віталій 
Миколайович 

Спеціаліст вищої категорії, 
«заслужений працівник 
фізичної культури і спорту 
України» 

Спеціаліст вищої категорії,  
(Підтвердження) 

4. 

Поляков 
Станіслав 
Васильович 
 

Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст вищої категорії,  
(Підтвердження) 

5. Овсова Галина 
Василівна Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст вищої категорії,  

(Підтвердження) 

6. Федотов Павло 
Васильович 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Підтвердження) 

7. Бурлака Ганна 
Іванівна Спеціаліст вищої категорії 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Присвоєння) 

8. Боцуляк Олег 
Якович Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст вищої категорії,  

(Підтвердження) 

9. Бурнас Нелля 
Петрівна Спеціаліст І категорії Спеціаліст І категорії. 

(Підтвердження) 

10. 
Хачікьян 
Левон 
Альбертович 

Спеціаліст вищої категорії 
Спеціаліст вищої категорії,  
(Підтвердження) 

11. Нікішин 
Володимир 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
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Павлович (Підтвердження) 

12. 
Федоров 
Микола 
Олександрович 

Спеціаліст вищої категорії 
Спеціаліст вищої категорії,  
(Підтвердження) 

13. 
Зданевич 
Володимир 
Федорович 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Підтвердження) 

14. Орлова Тетяна 
Львівна 

Спеціаліст І категорії Спеціаліст І категорії. 
(Підтвердження) 

15. 
Галинська 
Тетяна 
Сергіївна 

Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії 
(Присвоєння) 

16. 
Дурбалова 
Наталія 
Ігорівна 

Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії 
(Присвоєння) 

17. Глушков Олег 
Анатолійович Спеціаліст вищої категорії 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Присвоєння) 

18. 
Березовська 
Людмила 
Віталіївна 

Спеціаліст вищої категорії 
Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 
(Присвоєння) 

 
 

4. Навчально-виробнича робота 
 

4.1. Навчально-виробнича практика студентів коледжу є невід’ємною 
складовою частиною навчального процесу, яка має на меті закріплення та пог-
либлення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбут-
ньої спеціальності, нагромадження досвіду практичної роботи. Навчально-
виробнича практика студентів складається з навчальних, технологічних, виро-
бничих та переддипломних практик.  

Всього за календарний 2021 рік в Коледжі нафтогазових технологій, інже-
нерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ було проведено 37 практик різних 
видів для 29 навчальних груп, з яких 22 практики виробничого призначення 
було проведено на підприємствах галузі (табл. 1), 7  було проведено на базі ко-
леджу – в спеціалізованих майстернях та лабораторіях. Особливістю організа-
ції опанування практичних компетенцій студентами коледжу в 2021 році стало 
включення в програму практик  всіх видів дистанційного блоку через впрова-
дження карантинних заходів та обмежень національного рівня. Результати ін-
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новаційних методів навчання в практичному блоці в цілому можна вважати ус-
пішними, про що свідчать оригінальні форми проведення лабораторних та 
практичних робіт, наявний наочний матеріал, нові форми звітування та захисту 
робіт.   

4.1.1 Навчальні практики 
Для більш ефективної організації практичного навчання в 2021 році про-

довжено впровадження оптимального графіку навчального процесу, який до-
зволяє ефективно використати аудиторні години навчального семестру, задіяти 
спеціалізовані приміщення під час основної канікулярної сесії та підвищити 
якість практичних робіт, що проводяться.  

Ефективність проведення навчальних практик залежить від рівня органі-
зації практичного навчання, забезпечення матеріально-технічною базою та 
ступеню реалізації практичних навичок у матеріальний або інтелектуальний (в 
залежності від спеціальності) продукт. Зокрема, в будь-яких організаційних 
умовах продовжено успішний практичний досвід внесення  до програми слю-
сарних та електромонтажних навчальних практик поточного ремонту майсте-
рень та лабораторій.  
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Серед вагомих інновацій в сфері навчально-виробничого навчання також 
можна зазначити придбання та апробацію спеціалізованих комп’ютерних про-
грам для надбання практичних навичок студентами різних спеціальностей. Зо-
крема, студенти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, то-
ргівля та біржова діяльність» отримали можливість опрацювати програмне за-
безпечення з роботи з системами автоматизації бізнесу. До складу програмного 
продукту входить «BAS Бухгалтерія», «BAS Малий бізнес», «Зарплата і 
Управління персоналом для України», «Управління торговим підприємством 
для України», «Управління виробничим підприємством для України», «BAS 
ERP», «BAS Управління холдингом», «BAS Управління торгівлею», «BAS Ро-
здрібна торгівля», «BAS Документообіг КОРП», «UA Бюджет».  

 
Також, у 2021 році студенти спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» продовжили опрацьовувати програмне забезпечення Symmetry і 
PipeSim, навчальні ліцензії на які отримано від міжнародної компанії 
Schlumberger в якості гранту. 
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Поставлену задачу з впровадження дистанційного блоку до програм на-

вчальних практик в умовах карантинного режиму керівники виконали успішно. 
Варто відмітити творчий підхід до реалізації поставлених сучасними вимогами 
завдань щодо практичної підготовки та розробку індивідуальних завдань, віде-
оуроків, віртуальних турів, лабораторних робот та досліджень. Таким чином, 
реалізацію практичних навичок в умовах дистанційного навчання варто вважа-
ти успішним, що дозволяє розвивати отриманий досвід з віддалених робіт в 
програмному забезпеченні навчально-виробничих компетенцій і в подальшому, 
в якості практичних робіт та онлайн-модулів. 

Також, власними силами завідувача навчально-виробничими майстерня-
ми та майстра виробничого навчання  під час практичного навчання студентів 
різних спеціальностей та за програмою робіт, що підлягають відпрацюванню, 
виконано поточний ремонт виробничих майстерень, зокрема: 

• встановлення світильників у слюсарній та механічній майстернях з демо-
нтажем раніше встановлених – 22шт; 

• ремонт м'якої покрівлі корпусу «В» з проведенням попереднього обсте-
ження стану покрівлі, встановлення візуально-виявлених дефектів пло-
щею понад 1000м2; 

• влаштування м'якої покрівлі корпусу «Б», покрівля «Спортзалу» площею 
понад 200 м2; 

• установка карнизних відливів – 32п.м; 
• усунення виявлених дефектів м'якої покрівлі «спортзалу» на всій площі з 

гідроізолюючою обробкою та частковим покриттям з матеріалу, що на-
плавляється (євро руберойд) більше 400 м2; 

• усунення дефектів м'якої покрівлі корпусу «Б» виявлених при візуально-
му огляді понад 500 м2; 
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• влаштування водопостачання у навчальних майстернях з прокладкою во-
допроводу діаметром 25 мм з встановленням рукомийників у кількості 3 
точок; 

• установка рукомийників у коридорі та майстерні з виготовленням столу 
для рукомийника; 

• відремонтована каналізація (водовідведення); 
• вибіркова заміна скла у віконних рамах (поточні роботи) – 20шт. фрамуг; 
• обладнана шафа для інструментів; 
• видалення старої поверхні стін, що обсипається, та їх ремонтом, шпак-

люванням і фарбуванням – 35м2; 
• зачистка поверхні верстатів, інструментальних шаф і стелажів від старої 

фарби і іржі, що відшаровується, з наступним фарбуванням – 15 шт; 
• виготовлення відливів у навчальних майстернях; 
• встановлення бойлера теплої води у навчальних майстернях; 
• монтаж (фрагмент) тросової проводки в коридорі навчальних майстерень 

з метою вивчення та наочного посібника для студентів. 
Таким чином, серед досягнень реалізованих в коледжі в календарному 

2021 році навчальних практик можна зазначити: 
− успішне виконання програм навчальних практик студентами; 
− актуалізація програм навчальних та виробничих практик через впрова-

дження до освітньо-професійних програм удосконалених професійних 
компетенцій, оновлення методичного забезпечення, апробацію графіку 
навчального процесу; 

− впровадження до навчальної практики зварювальних компетенцій; 
− отримання та впровадження до практичного блоку компетенцій спеціалі-

зованого програмного забезпечення; 
− продовження косметичного ремонту майстерень з метою оновлення ма-

теріально-технічної бази; 
− впровадження дистанційного блоку до програм навчальних практик та 

отримання досвіду онлайн практичного навчання; 
− поєднання навчання практичним навичкам з корисним ефектом для мате-

ріально-технічної бази коледжу; 
− співпраця з адміністративно-господарською частиною;  
− апробація системи відпрацювання академічних заборгованостей студен-

тами різних курсів та спеціальностей в майстернях та лабораторіях; 
− оптимізація графіку проведення навчальних практик в майстернях та ла-

бораторіях коледжу. 
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4.1.2 Технологічні та переддипломні практики проводяться на базових 
підприємствах, з якими укладено типові договори: Одеське ЛВУМГ,  ПАТ 
"Одеснафтопродукт", ОМУ  ЕГГ ПАТ "Одесагаз" (ГНС), ПАТ "Одесагаз", ДП 
"УКРАВТОГАЗ"  РВУ "Київавтогаз",  АТ  "Одесаобленерго", Публічне акціо-
нерне товариство «Укрпошта»,  Одеська дирекція Поштамт-ЦПЗ №1, ТОВ 
БМП "ВОЛСБУД", ТОВ "Холодмонтажавтоматика", Департамент екології та 
розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, Державна екологічна інспек-
ція Північно-Західного регіону Чорного моря ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", ТОВ "Мо-
дерн-Трейд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005», ПрАТ «Чорномор-
ський паливний термінал», ТОВ «Новатек-Електро», ПП «ТЕПЛОЕНЕРГО-
НАЛАДКА», ДП Одесастандартметрологія», Державний регіональний проект-
но-вишукувальний інститут, ТОВ «ІНФОРМІР», ТОВ «Рейкарц Хотел Мене-
джмент», ТОВ «КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1», ТОВ «Фудмаркет Олександрівський», 
ТОВ «Рея Руж», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фі-
лія управління «Укргазтехзв’язок», ТОВ «Селезньов Тур», Турфирма «ZARA 
TRAVEL», ТОВ «Л.А.Р.К.», ТОВ «Гронте», Управління туризму, рекреації та 
курортів Одеської обласної державної адміністрації, Департамент культури та 
туризму Одеської міської ради, Комунальна установа «Одеський історико-
краєзнавчий музей», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «МТБ», Готельно-ресторанний 
комплекс «Париж», ТОВ «Комунікаційні та інженерні мережі», ТОВ «Одітел-
ком», ТОВ «ДС-Електро». 

Зокрема, в 2021 році налагоджено зв’язки та апробовано практичне на-
вчання в нових спеціалізованих організаціях та підприємствах за всіма спеціа-
льностями: ТОВ «СанТехРай», ППФ «ТЕСТ», ФОП «Облака», ТОВ «Профі-
ІТ», Туристична агенція «Санта-Круз», ФОП «Чудеса света», ТОВ «Синдбад», 
ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія», ГРК «Медея», ФОП «Дунаєвсь-
ка С.В., готель Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel», Restaurant REEF, ТОВ 
«Котекна», ТОВ «Веселка туризму» та інші. 

Особливістю проведення виробничих практик в 2021 році є:  
− налагодження ділових відносин у сфері освіти та навчально-виробничої 

підготовки студентів з Всеукраїнською громадською організацією "Союз 
автоматизаторів бізнесу", ДТЕК «Одеські електромережі», ТОВ «КАЛІ-
ПСО ТУРИЗМ ТЕКСТИЛЬ ПРОМ. І ТОРГ. (Туреччина), ТОВ „ЕВРО 
СЕРВИС КОНСУЛТ“ ЕООД (Болгарія)», АТ «Укргазвидобування» НАК 
«Нафтогаз Україна» (меморандуми про співпрацю); 

− збереження партнерських відносин з існуючими базами практик в каран-
тинних умовах, пошук та налагодження зв’язків з профільними організа-
ціями; 
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− підтримка та розвиток партнерських відносин з базовими підприємства-
ми (77 організацій за 2021 календарний рік порівняно з 65 на кінець 2020 
року та проти 56 підприємств в 2019 році);  

− розширення баз виробничих практик за індивідуальними договорами, що 
свідчить про актуальність фахової передвищої освіти,  затребуваність 
студентів та зацікавленість роботодавців у випускниках коледжу; 

− урахування сучасних технологічних вимог та можливості освоєння про-
грами практики при ретельному доборі профільних баз практик (з підп-
риємствами, діяльність або технологічні можливості яких не відповіда-
ють вимогам коледжу з навчально-виробничого напрямку, договори ро-
зірвано, а базу підприємств, які мають можливості та бажання надати 
якісну базу для практичної підготовки студентів, поповнено).  

 

Табл. 1 – Порівняльна таблиця баз виробничої практики для студентів коледжу 

Спеціальність Кількість підприємств 

2020 2021 

Нафтогазова інженерія та технології 6 7 

Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка 

4 5 

Телекомунікації та радіотехніка 4 5 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології 

9 11 

Екологія 3 4 

Маркетинг 8 8 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 8 

Хімічні технології та інженерія 3 4 

Туризм 5 6 

Готельно-ресторанна справа 14 19 

Всього 65 77 

 

Також 46 студентів впродовж 2021 року пройшли технологічну та перед-
дипломну практику на підприємствах, з якими  укладено індивідуальні догово-
ри та на яких студенти працевлаштуються під час навчання. Такі підприємства, 
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після ретельного вивчення сфери їх діяльності, також є потенційними партне-
рами коледжу в аспекті співпраці. 

Серед нових напрямків та видів організації виробничих практик в 2021 
році варто зазначити опанування сфери закордонного стажування та навчання 
за дуальною формою освіти. 

Так, в 2021 році студенти коледжу спеціальності «Туризм» та «Готельно-
ресторанна справа» пройшли виробничу практику в Туреччині та Болгарії згід-
но з індивідуальними планами і програмами навчання в коледжі. Результатом 
міжнародних виробничих практик  є оволодіння студентами коледжу сучасни-
ми формами і методами організації професійної діяльності в сфері туризму, го-
тельно-ресторанної справи, технологій ресторанного i оздоровчого харчування, 
маркетингу, підприємництва, адміністрування, менеджменту в готельно-
ресторанному бiзнесi, а також формування у них професійних навичок і вмінь 
для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виро-
бничих умовах. 

 
В 2021 році (2021-2022 н.р.) Центр з підготовки та навчання персоналу 

«ДТЕК Одеські електромережі» цього року прийняв на навчання за системою 
дуальної освіти студентів коледжу випускних груп спеціальності 141 «Елект-
роенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології». Увесь випускний курс студенти отриму-
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ють професійні знання в коледжі, кваліфікацію та змістовну практичну підго-
товку на позиціях електромонтера, інженера, фахівця, електрослюсаря в Центрі 
з підготовки та навчання персоналу «ДТЕК Одеські електромережі», де вони 
офіційно працевлаштовані, отримують зарплату і соціальний пакет, передбаче-
ний для всіх працівників ДТЕК Одеські електромережі. 

Дуальна освіта в ДТЕК «Одеські електромережі» - це важливий крок сту-
дентів до кар’єри в енергетиці, де їх супроводжують досвідчені старші колеги – 
наставники, які надають необхідні практичні знання та перший професійний 
досвід . Студенти, навчаючись за дуальною формою, стають працівниками 
ДТЕК «Одеські електромережі» з індивідуальним графіком навчання під час 
роботи, який враховує час навчання у коледжі, та грошовою винагородою. Та-
ким чином відбувається поступова адаптація молодого фахівця до першого ро-
бочого місця, що відповідає його освітній спеціальності та кваліфікації. 

  

 



 

25 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

4.2. Профорієнтаційна робота коледжу тісно пов’язана з набором студен-
тів до коледжу та реалізацією вступної кампанії. В 2021 календарному році ча-
стку запланованих профорієнтаційних заходів було зменшено або реорганізо-
вано за зовнішніх обставин в умовах впровадження карантинного режиму. Ос-
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новну профорієнтаційну роботу виконано в дистанційному, онлайн режимі, в 
інтернет-просторі силами викладацького та студентського складу коледжу.  

Проте серед вагомих досягнень профорієнтаційної роботи можна зазначи-
ти: 

− найбільша за 10 років кількість осіб, які вступили до коледжу; 
− успішне освоєння дистанційного спілкування з потенціальними  вступ-

никами через організацію Онлайн-Днів відкритих дверей, адаптований формат 
роботи сайту, удосконалення зворотного зв’язку та клієнтоорієнтовану страте-
гію профорієнтаційної роботи коледжу загалом; 

− організація оффлайн Днів відкритих дверей в стилі «Запрошуємо до Ден-
дропарку»; 

− участь у міських та обласних заходах профорієнтаційного характеру; 
− організація онлайн-подій студентською спільнотою, неформальне спіл-

кування студентів зі вступниками в ході екскурсій до коледжу та дендропарку 
запрошених груп школярів, організація онлайн-конкурсів та квестів; 

− активізація коледжу в соціальних мережах, зокрема, на платформі Face-
book, Instagram.  

Традиційними заходами залишається рекламна кампанія за допомогою по-
ліграфічної продукції, профорієнтації студентами та викладачами в районних 
ЗОШ під час канікул, профорієнтаційна робота з підприємствами та базами 
практик, робота сайту з постійним оновленням та модернізацією.  

В 2021 році знаковими моментами в ході рекламної кампанії є оволодіння 
новітніми інструментами маркетингової стратегії в зазначеній сфері, креатив-
ність та залучення студентської молоді коледжу до процесу виготовлення рек-
ламних конструкції та здійснення рекламних акцій. 
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4.3. Міжнародна робота  

В 2021 календарному році коледжем виконано заходи, метою яких є по-
силення розвитку міжнародної діяльності коледжу наступними роками, а саме: 

- організовано та отримано успішний досвід міжнародної практики і зако-
рдонного стажування студентами ФКНТІІС ОНАХТ: Туреччина (ТОВ 
«КАЛІПСО ТУРИЗМ ТЕКСТИЛЬ ПРОМ. І ТОРГ., 5 студентів), Болгарія 
(ТОВ „ЕВРО СЕРВИС КОНСУЛТ“ ЕООД», 3 студента). 

- приєднання до Спілки інженерів-нафтовиків (Society of Petroleum 
Engineers, SPE) – Міжнародного об’єднання вчених, інженерів, менедже-
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рів, спеціалістів і студентів, кожен з яких має безпосереднє відношення 
до нафтогазової галузі.  

- участь ФКНТІІС ОНАХТ в Міжнародної конференції з геології та розро-
бки та Міжнародного паливного конгресу (International Fuel Congress 
2021, 24-25 November 2021, Kyiv, Ukraine 2021) .  

- пролонговано використання навчальних ліцензій на програмне забезпе-
чення Symmetry і ліцензії PipeSim від міжнародної компанії 
Schlumberger;  

- взято участь в Міжнародному  конкурсі студентських наукових робіт 
“Black Sea Science”; 

- взято участь в міжнародних онлайн-конференціях (10 тез доповідей); 
- пройдено стажування в іноземному ЗВО (викладач ФКНТІІС ОНАХТ Чі-

кіна А.В., 12.06.2021 р. – 18.07.2021 р., Міжнародне стажування за про-
грамою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної 
діяльності в закладах освіти: Європейський досвід» для педагогічних та 
науково-педагогічних працівників, Польща – Україна); 

- наявність публікацій у міжнародній науково-метричній базі даних (п’ять 
статей в 2021 році від викладачів коледжу); 

- перемога студентів ФКНТІІС у міжнародних спортивних змаганнях за рі-
зними видами спорту (World Karate Premier League 1 Istanbul, Туреччина; 
Молодіжна першість Європи, Австрія); 

- участь у вебінарах і скайп-лекціях з міжнародною участю, в тому числі за 
підтримки Еразмус+ офісу в Україні ( «Транскордонна мережа енергети-
чно сталих університетів» (HUSKROUA/1702 /6.1/0075, 
NET4SENERGY), «Горизонт Європа: з чого почати», «Засади науково-
практичного супроводу захисту гастрономічної спадщини  України як 
складової НКС», "Особливості європейських проєктів у сфері 5G та ви-
клики для України", «Інформаційний день програми «Горизонт Європа» 
в Україні» та інші); 

- адаптовано англійську версію WEB-сайту коледжу, основні розділи якого 
поступово заповнюються відповідною інформацією 
(http://kntiis.od.ua/en);  

- на сайті коледжу створено вкладку «Міжнародна діяльність», яка містить 
актуальну інформацію щодо відповідних заходів та подій 
(http://kntiis.od.ua/uk/mizhnarodna-diyalnist). 
Здійснені заходи є основою для міжнародного партнерства, реалізації 

участі в програмі ЄС Еразмус+, обміну досвідом, стажування та практичної пі-
дготовки студентів за кордоном, підготовка до ліцензування на навчання іно-
земних студентів. 
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5. Виховна робота 

 
Виховна робота у Відокремленому структурному підрозіді «Фаховий 

коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу  Одеської 
національної академії харчових технологій» є органічним компонентом 
освітньої діяльності навчального закладу. Виховання студентської молоді у 
закладі освіти відповідає сьогоднішнім потребам незалежної Української 
держави. 

Реалізація основних завдань виховної роботи адміністрацією та 
педагогічним колективом коледжу здійснювалась за напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання 
2. Інтелектуально-духовне виховання 
3. Громадянсько-правове виховання 
4. Моральне виховання 
5. Екологічне виховання 
6. Естетичне виховання 
7. Трудове виховання 
8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
Основним плануючим документом, що визначає організацію та порядок 

відпрацювання заходів виховної роботи в коледжі є план виховної роботи на 
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поточний навчальний рік. У плані зазначені основні напрямки виховання, 
робота з батьками студентів, заходи з адаптації студентів нового набору, робота 
з керівниками навчальних груп, організація роботи студентського 
самоврядування, робота вихователів гуртожитків, соціального педагога, 
практичного психолога. 

Протягом 2021-2022 навчального року у коледжі проводились заплановані 
виховні заходи, науково-практичні студентські конференції, конференції 
гуманітарного напрямку, відвідування студентами музеїв міста (переважно 
віртуально). 

Завдяки плідній роботі практичного психолога щорічно 
проводиться аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового 
соціуму та напрямків підвищення ефективності профілактичної роботи 
серед студентської молоді тощо. 

Забезпечений відповідний рівень практичної роботи з соціальною 
категорією студентів, які потребують особливої уваги з боку 
адміністрації, та їх соціального захисту відповідно до вимог чинного 
законодавства України. На сьогодні у коледжі навчається 65 студентів (41 
у минулому навчальному році), які мають соціальні статуси.  

За результатами навчання Матвійчук Світлана, студентка навчальної 
групи 19-075, отримала стипендію Верховної Ради України у 2021-2022 
навчальному році; Рагозенко Ерік, студент групи 19-185, отримав 
стипендію Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області.  

Враховуючи вимоги сьогодення, які продиктовані новими, особливими  
умовами життя та діяльності закладів освіти, пов’язаних з протидією 
поширення коронавірусної хвороби та оголошенням режиму карантину мали 
місце певні зміни у виконанні запланованих заходів. проведення практичних 
заходів, запланованих у  2021 році, відпрацьовано в режимі он-лайн. 

Проводиться плідна співпраця з редакцією печатного видання «Технолог», 
на шпальтах якого висвітлюється актуальна інформація щодо життєдіяльності 
коледжу. Завдяки організованій підписці видання студентська молодь має 
можливість безпосередньо ознайомлюватись з новинами академії та її 
структурних підрозділів. За основними напрямками виховної роботи проведені  
заходи, основні з яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу. 

 
5.1. Національно-патріотичне виховання 

 
Основною метою цього напрямку виховання є національної гідності, 

розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і 
поваги до представників інших націй, визнання цінності людини, її життя, 
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дотримання гуманістичних норм і вимог, уважне ставлення до переконань і 
прагнень інших; виховання розуміння та поваги до культури інших народів, 
виховання гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних відносин. 

 
 
  Лютий 2021р.:  проведений тематичний виховний захід До Дня 

вшанування героїв Небесної сотні 
20.02.21 року у коледжі відбулась виховна година пам'яті Небесної сотні 

для студентів перших курсів. Щорічно, 20 лютого, відповідно до Указу 
Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні" в 
Україні згадують героїв Небесної Сотні... 

"Небесна сотня" - це українці, які загинули у Києві на Майдані, вулицях 
Грушевського та Інститутській, українці, яких було вбито у мирний, 
цивілізований час ХХІ століття. 

09.04.21 року проведена перша щорічна міжвузівська історична науково-
практична конференція студентської молоді «Одеса – місто-герой!». Пробле-
матика конференції була цікавою та пізнавальною: деталі оборони міста, под-
виги партизан, жахливі сторінки окупаційного режиму та радість визволення. 
Коледж на конференції представляла студентка першого курсу гр. 20-1 Чумак 
Анастасія. 

Протягом квітня 2021 року у навчальних групах коледжу відбулись он-
лайн тематичні заходи, присвячені 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи 
з переглядом відеофільмів і презентацій. Всі учасники заходів акцентували 
увагу на тому, що Чорнобильська катастрофа – це не лише велика трагедія, а й 
символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Ризикуючи своїм 
життям та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і захистили людство від 
згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. 

Під час організації та проведення заходів студенти та викладачі зосере-
джували увагу на екологічних проблемах і їх наслідках для життя та здоров’я 
сучасного покоління. 

Подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС був 
яскраво інформаційне висвітлений під час проведення усіх тематичних заходів. 

Вже 35 років Україна живе з болем Чорнобиля. Це проблема, яка торкну-
лась майже кожної української сім’ї та всього світу. Саме це найбільша світова 
катастрофа з епіцентром за 600 кілометрів від Одеси. 

Студентка коледжу Анастасія Літтен побувала на екскурсії в зоні відчу-
ження та 21 квітня 2021 року вона поділилася своїми враженнями від сучасно-
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го вигляду Чорнобильської зони зі своїми одногрупниками.  З приводу цієї по-
дії був проведена виховна година.  

Студентська науково-практична конференція гуманітарного напряму "9 
травня - День людського духу» 

29.04.21 року в групах 19-141, 20-5, 20-9 викладачем філософії, 
Економічної теорії, і Всесвітньої історії Лисяним А.А. було проведено сту-
дентську науково-практичну конференцію 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». 

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 
нашого коледжу. 

Друга світова війна за своїми параметрами не має рівних в історії земних 
цивілізацій. ЇЇ ареною стали території трьох континентів, великі акваторії морів 
і океанів. Так чи інакше у війну було втягнуто понад 60 держав і 80% населен-
ня Земної кулі. Вона виявилася найжорсткішою, найруйнівнішою і 
найкровопролитнішою з усіх воєн і тривала довгих 6 років, почавшись 1 верес-
ня 1939 р. з нападу гітлерівської Німеччини на Польшу і закінчившись 2 верес-
ня 1945 р. Немає для нашої країни і народу події більш за своєю суттю 
героїчної і трагічної одночасно, ніж німецько-радянська війна 1941-1945 рр. 
1418 днів і ночей, битв, втрат, перемог і поразок. Героїзм на фронті, трудовий 
подвиг і життя на окупованій території в тилу. 

Про це все викладач Мельничук С.А. згадав зі студентами групи 20-7. 
Травень 2021: проведені тематичні заходи до 77-ї річниці трагедії 

депортації кримських татар: 
- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені он лайн виховні години, 
присвячені Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

 День вишиванки — всеукраїнське свято, яке покликане зберегти спокон-
вічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. 
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Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, 
що вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та 
родової пам’яті. 

Всесвітній день вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. 
У 2021 році він припадає на 20 травня. Цьогоріч святу – 15 років. 

З 17- по 20 травня студенти групи 20-1 спеціальність «Маркетинг» із задо-
воленням долучилися до свята. Активом групи був підготовлений усний інфо-
рмаційний дайджес до Дня вишиванки. 

Студенти: Кошелапов Дмитро, Степко Анна, Заливадна Дарія, Чумак 
Анастасія ознайомили групи: 20-9, 20-7, 20-3, 20-2, 20-1, 19-175  з найцікаві-
шою інформацією щодо фактів, які пов’язані з українською вишиванкою та 
пригадали історію виникнення свята. 

Студенти групи 20-1: Тал Мія, Заливадна Дарія, Берназ Дмит-
ро змайстрували неповторну креативну інсталяцію до Дня вишиванки. 

Токарчук Вікторія, студентка групи 20-3, створила орнаментальний пла-
кат, використовуючи основні кольори вишиванки, вірші, символіку та ін.. 

Також до візуалізації Дня вишиванки долучились студенти групи 20-6 та    
20-9, створивши інформативні плакати до свята. 

Проведення такого заходу продемонструвало, що студенти ФКНТІІС 
ОНАХТ відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збережен-
ня культури, звичаїв і традицій свого народу. 

31.08.21 проведення свята “Посвячення в студенти”. 
01.09.21  проведення першого заняття у всіх навчальних групах до 30-ї 

річниці Незалежості України. 
10.09.21 року Рада студентського самоврядування провела зустріч за круг-

лим столом, присвячену 30-річчю Незалежності України і Дню пам'яті захис-
ників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну ці-
лісність нашої держави. 

Вересень 2021 
проведення виховних годин "Уроки пам'яті трагедії Бабиного Яру та 

"бабиних ярів" України" у зв'язку з роковинами трагедії Бабиного Яру. 
12.10.21 року було проведено студентську науково-практичну конференцію 

гуманітарного напряму «14 жовтня - День Захисників и захисниць України». 
Конференція була присвячена державному святу України, що відзначається 14 
жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем 
Українського козацтва). 

Жовтень 2021 
тематичні виховні години у навчальних групах за темою «Визволення 

України від фашистських загарбників». 
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 Листопад 2021 
22.11.21 – Рада студентського самоврядування провела зустріч за круглим 

столом, присвячену Дню гідності і свободи в Україні. 
25.11.21р. проведено виховний захід «Голодомор – безкровна війна» до 

річниці Голодомору зі студентами 1-2 курсів. 
Проведення виховної години «Жнива скорботи» у навчальній групі 20-

242. 
Грудень 2021 
проведення тематичних виховних годин у навчальних групах,  

присвячених Дню збройних сил України. 
 

5.2. Інтелектуально-духовне виховання 
 

Мета: поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та 
самодіяльністю  студентства; засвоєння системи знань, яка сформована на 
основі відповідних навчальних  предметів і містить перелік смислових 
елементів суспільного досвіду. 

Протягом року - відвідування музеїв і кінотеатрів м. Одеси. 
 

Протягом 2021 року відбулись студентські науково-практичні конферен-
ції: 

11.03.21 року студентами 1 курсу ФКНТІІС ОНАХТ була проведена он-
лайн конференція на тему: «Гормони». Онлайн захід був побудований на нау-
кових дослідженнях студентів першого курсу. На заході були присутні: 

Кананихіна Олена Миколаївна - проректор з навчальної роботи і доцент 
кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ; 
Величко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіоло-
гії харчування ОНАХТ. 

Квітень 2021: До Дня космонавтики викладач Коледжу нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Мельничук С.А. разом з сту-
дентами  групи  19-141  Станєвим Д., Марківським Б., Мельничуком М. згада-
ли про історію становлення космонавтики, визначних її персоналій та досяг-
нення. Також було сказано про значення українських вчених для світової кос-
монавтики. Всі одностайно прийшли до висновку, що використання ресурсів 
Землі і Всесвіту буде справою майбутнього суспільства. 

 

28.04.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу ОНАХТ відбулась студентська науково-практична конференція 
зі спеціальності 242 «Туризм» від циклової комісії Індустрії сервісу. Тема 
конференції була присвячена спеціалізованим видам туризму, його стану та 
перспективам розвитку. 
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Але особливістю проведеного заходу було те, що за підтримки 
адміністрації коледжу вперше в науковій апробації разом із студентами колед-
жу взяли участь учні шкіл, гімназій та ліцею, попередньо пройшовши конкурс-
ний відбір з запропонованих тематик. 

29.04.2021р в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструк-
тури сервісу ОНАХТ відбулася онлайн студентська науково-практична конфе-
ренція «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням» 

Запрошений гості з Одеської національної академії харчових технологій, 
зокрема, Бошков Леонід Зіновійович, к.т.н., доцент кафедри термодинаміки та 
відновлювальної енергетики та доцент Галіулін Анатолій Агзамович. в.о. заві-
дувача кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки, поділи-
лись своїми враженнями про тематику и доповіді студентів,  розповіли студен-
там про продовження навчання та  перспективи подальшого працевлаштуван-
ня. 

30.04.21 року відбулась студентська науково-практична конференція цик-
лової комісії Індустрії сервісу «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС XXI 
СТОРІЧЧЯ –ІННОВАЦІЇ, СУЧАСНІ ТРЕНДИ». 

Студенти підготували цікаві доповіді по актуальним темам. На 
конференцію були запрошені гості з ОНАХТ: Ткач Вікторія Олександрівна – 
декан факультету Інноваційних технологій харчування та ресторанно-
готельного бізнесу ОНАХТ, Дідух Геннадій Васильович – науковий керівник 
Навчального ресторану 112 ОНАХТ. 

04.05.21 року відбулася щорічна студентська науково-практична конфере-
нція «Підприємництво і торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку», під-
готовлена циклової комісією економічних дисциплін. 

У конференції брали участь студенти І-III курсів спеціальностей 075 
«Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

З доповідями виступили студенти ІІ та ІІІ курсів спец. 076 
«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Серед запрошених гостей була Басюркіна Н.І. - завідуюча кафедрою 
управління бізнесом ОНАХТ, доктор економічних наук, професор. 

 

01.11.21 року відбувся виховний захід на тему: «Подорож німецькомов-
ними країнами Європи». 

Студенти групи 18-1гро, разом з викладачем іноземних мов Кубовою 
Т.М., підготували неймовірну подорож для групи 19-241(2), презентуючи такі 
країни як Німеччина, Австрія, Бельгія, Швейцарія, зокрема, їх визначні місця, 
культуру, традиції, готелі та ресторани. 
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03.11.21 року відбулась віртуальна екскурсія «Одеса знайома та незнайома» 
за участю груп 20-242 та 20-075 (саме студенти цієї групи представляли свої 
презентації) під керівництвом викладача Культурології Тетяни Пеньковської.  

23.11.2021р.  в режимі Zoom відбулася студентська науково-практична 
конференція на тему: "Диджиталізація та диспетчеризація сучасного вироб-
ництва". 

На конференції були присутні студенти 2 курсу (гр. 20-151), 3 курсу (гр. 
19-151) та 4 курсу (гр. 18-151) спеціальності 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології», а також кандидат технічних наук, доцент 
– Світий І.М 

 

Листопад 2021: відбулась студентська науково-практична конференція 
гуманітарного напрямку з хімії на тему: «Хімічний склад гігієнічних і 
косметичних засобів як показник токсичності» для студентів І курсу всіх 
спеціальностей.  

Проведена виховна година до Міжнародного дня захисту інформації зі 
студентами навчальної групи 20-1 під керівництвом викладача комп’ютерних 
дисциплін Вівдіч М.І.. 

30.11.2021 року відбулась студентська науково-практична конференція 
«Сучасні методи зменшення втрат нафти, нафтопродуктів при транспортуванні 
та збереженні» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології». У роботі конференції прийняв участь к.т.н., викладач кафедри  
нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики ОНАХТ Бузовський 
Віталій Петрович. 

 

Листопад 2021: 
Відбулася щорічна студентська науково-практична конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку», підготовлена циклової 
комісією економічних дисциплін. 

У конференції брали участь студенти ІІІ -IV курсів спеціальності 075. 
Серед запрошених гостей були Агєєва І.М. - декан факультету менеджменту, 
маркетингу і логістики, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва та 
торгівлі. 

 

Грудень 2021 
01.12.21 року відбулась студентська науково-практична конференція 

«Готельно-ресторанний бізнес – інновації, сучасні тренди» для студентів спец. 
241. Участь в роботі конференції прийняла д.т.н., професор, завідувачка 
кафедри Технології ресторанного і оздоровчого харчування ОНАХТ Л. 
Тележенко. 

02.12.2021 року вібулась онлайн науково-практична студентська 
конференція спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему: 
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«Інтернет речей та телекомунікації». У конференції взяли участь студенти II-IV 
курсів спеціальності.  

Участь в конференції прийняв декан факультету «Комп'ютерної інженерії, 
програмування і кіберзахисту» доцент, к.т.н. Шестопалов С.В. 

09.12.21 року проведення студентської науково-практичної конференції 
гуманітарного напрямку з фізики «Термоядерний синтез, енергія майбутнього», 
під керівництвом голови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Чикіної 
А.В., для студентів І – ІІ курсів. Участь в конференції прийняла д.ф.-м.н., 
професор, завідувачка кафедри Фізико-математичних наук ОНАХТ Сергєєва 
Олександра Євгенівна. 

07.12.21 року проведення студентської науково-практичної конференції 
гуманітарного напрямку «Подорож Сполученим королівством Великої Британії 
та Північної Ірландії». У роботі конференції прийняла участь, 
завідувачка кафедри, кандидат філологічних наук, доцент ОНАХТ 
Зінченко Олена Сергіївна 

Проведена виховна година «Вчені про теорію ймовірності в азартних 
іграх» зі студентами ІІ курсів під керівництвом викладача математики Нужної 
Н.В. 

Проведена виховна година «Математика це музика природи» зі студентами 
І курсів під керівництвом викладача математики Ромчук В.В. 

 
5.3. Громадянсько-правове виховання 

 
Мета: формування політичної і правової культури студентів; виховання 

поваги до Конституції  України, законів України, державних символів; 
виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством. 

Протягом року: засідання Ради профілактики правопорушень коледжу 
(щомісяця) з метою профілактики правопорушень, пропусків навчальних 
занять без поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів 
коледжу із запрошенням представників поліції. 

Протягом навчального  року: 
 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу;  
- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до 

пропусків навчальних занять без поважних причин; 
- проведення зі студентами, які мешкають у гуртожитках бесід щодо 

дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил внутрішнього 
розпорядку; з питань громадянської відповідальності згідно вимог чинного 
законодавства України; 



 

41 

 

- проведення зі студентами 3 - 4 курсів бесід з питань правосвідомості та 
громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 

Протягом навчального року виступи практичного психолога на 
батьківських зборах з питань навчання і розвитку підлітків, надання 
психологічної допомоги батькам і студентам коледжу. 

 

Протягом навчального року: 
 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу; 
- проведення індивідуальної роботи зі студентами коледжу, схильних до 

пропусків занять без поважних причин; 
- проведення зі студентами коледжу, які мешкають у гуртожитках бесід 

щодо дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил 
внутрішнього розпорядку; бесіди з питань громадянської відповідальності 
згідно чинного законодавства України; 

- проведення зі студентами ІІІ - ІV курсів бесід з питань правосвідомості 
та громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 

 
 
 

Під час проведення планових виховних заходів протягом лютого 2021 року 
у навчальних групах ФКНТІІС проведена виховна година «СТОП  БУЛІНГ» з 
дотриманням карантинних обмежень. 

Проблема насильства, зокрема булінгу (цькування) та проявів агресії до 
особистості з метою її принизити, залишається критичною не лише в Україні, 
але й в усьому світі. Мільйони дітей та підлітків страждають від їх проявів з 
боку інших людей (сторонніх та навіть рідних). Ця проблема існувала і раніше, 
але останнім часом вона набула глобальних масштабів та вимагає негайного 
реагування. 

Лютий 2021: в рамках профілактичних заходів практичний психолог 
Стельмах Н.Ю.  провела роз’яснювальну лекцію за темою: «Самовільний вихід 
із життя», де розглядалися питання: 

• інтернет пропаганда суїцидів або гра в самогубство; 
• причини, попередження, поради; 
• діяльність так званих «груп смерті»; 
• психологічний портрет адміністратора (куратора) «групи смерті»; 
• ознаки суіцидальної загрози; 
Практичний психолог спонукала студентів до роздумів про сенс життя, 

навіщо людині дається життя, про цінність людського життя і неповторність 
свого власного. 

 25.03.2021 та 29.03.2021 року у Фаховому коледжі нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ були проведені 
ZOOM- конференції для студентів I-II курсів та кураторів груп на тему 
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«Попередження та відповідальність за вчинення булінгу в навчальному 
закладі». 

Лектором на заході був інспектор сектору ювенальної превенції Одеського 
районного управління поліції - капітан поліції Волошин Сергій Миколайович. 
В доповіді акценти були зроблені на розпізнання булінгу, хто є жертвою та 
ініціатором булінгу, форми та види булігу та як правильно реагувати викладачу 
та батькам на прояви булінгу у студентському середовищі. Також було 
обговорюванні питання у законодавстві про відповідальність кожної зі сторін 
учасників.  

Студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 
сервісу із задоволенням вирішили взяти участь у XV Всеукраїнському конкурсі 
малюнків «Мої права», приуроченому до Міжнародного дня захисту дітей з 
нагоди 30-річчя Незалежності України. 

Організаторами конкурсу є Український координаційний центр з 
підвищення правової освіти населення разом з Українською молодіжною 
правничою асамблеєю, Українською асоціацією підтримки творчої молоді та 
Благодійним фондом «Об’єднання світових культур». 

Історія законів, конституцій взагалі та конкретно українського 
законодавства стало темою цікавої конференції «Історія становлення 
української Конституції», яка відбулася 14 травня у КНТІІС ОНАХТ. 

Студенти перших та других курсів (гр.20-1, 19-075, 19-076) підготували 
презентації з історії конституційного процесу, розповіли про особливості 
Основного закону у різних державах. Історичний екскурс у часи Давньої 
України-Русі розкрив основні риси першого письмового зібрання законів – 
«Руської правди». Прослідкували історію творення конституційних традицій за 
часів козацтва, у період українського національного Відродження – у 
документах Кирило-Мефодієвського товариства, доби Центральної Ради, етапи 
становлення радянських конституцій УРСР. Особливу увагу приділили історії 
прийняття сучасної української Конституції, характеризували основні її статі, 
зупинившись окремо на законодавчих актах стосовно захисту прав дитини. 

Вересень 2021: 
- ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку академії та попереджені про персональну відповідальність при 
порушенні Правил; 

- проведення профілактичної бесіди зі студентами І курсів на тему 
«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, 
особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних 
напоїв»,  

- проведення профілактичної бесіда зі студентами І курсів на тему 
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«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 
несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, жовтень 2021 року – проведення загальних зборів студентів 
коледжу, які проживають у гуртожитках №1 (Радісна, 9) та №2 (Краснова, 8) з 
метою інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і 
Правил проживання у гуртожитках, необхідності їх безумовного виконання. 

Жовтень 2021: 
- - анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового набору  

на наявність проблем адаптації; 
- лекція для студентів ІІІ-IV курсів про виборче законодавство і значення 

участі кожного громадянина у виборчому процесі; 
- вибори активу батьківської ради, організація взаємодії між 

адміністрацією коледжу і батьківською радою. 
- проведення бесіди з представниками Батьківської ради коледжу на тему 

«Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Протидія насильству та 
недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми у сім’ях». 

31.10.21 року у відбулися збори Ради студентського самоврядування на 
платформі zoom, темою якого стало обговорення важливого питання “Що таке 
аліменти та як укласти договір про сплату аліментів?”. 

На конференції були присутні усі представники студентського самовряду-
вання, а також організатор позакласної роботи Кіпер Т.Ю. 

Обговорили переваги договору про аліменти та зміни законодавства, 
спрямовані на посилення захисту прав дитини і кожен представник студради 
ознайомив студентів своєї групи з цією інформацією. 

-  

Листопад 2021: 
Студенти відділення Інфраструктури спеціальності 242 «Туризм» віртуа-

льно відвідали музей історії органів внутрішніх справ Одеської області, екску-
рсію провела викладач правознавства Пеньковська Н.К. 

У музеї зібрана унікальна колекція зброї, документів, форми, речових до-
казів та інших експонатів, яка не має аналогів в світі, та показує історію ВВС у 
всіх фарбах. 

Проведення ZOOM- конференції для студентів I-II курсів та класних 
керівників навчальних груп на тему «Попередження та відповідальність за 
вчинення булінгу в навчальному закладі». 

Лектором на заході був інспектор сектору ювенальної превенції Одеського 
районного управління поліції - капітан поліції Волошин Сергій Миколайович. 

Грудень 2021:  
Проведення тижня права: виставка плакатів з правового виховання, 

тематичні виховні години з правової тематики для студентів коледжу. 
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Проведення виховної години «Європейський суд» у навчальних групах ІІ 
курсу всіх спеціальностей. 

Проведення книжкової виставки у читальній залі коледжу на тему «Закон і 
громадянин». 

З 04.12.2021р. по 11.12.2021р. проводилась творча виставка студентських 
робіт у вигляді плакатів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 
 

5.4.  Моральне виховання 
 

Мета:  прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і 
потреби поводити себе згідно з моральними нормами суспільства; формування 
таких соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм, 
відповідальність; формування дієвої моралі, яка визначає стійку 
непримиренність до порушників норм і правил культурної поведінки. 

-  
-  
 
 

Лютий 2021р.:  
До 125-річчя з дня народження Павла Григоровича Тичини проведений 

захід для студентів другого курсу. 
Поезії Тичини стали класикою, а створені ним образи й крилаті вислови 

вже давно ввійшли у народну скарбницю. 
Цікавими фактами з життя П. Тичини ділилися студенти 2 курсу груп 19-

075 та 19-151 і викладач української мови та літератури Грубіна О.П. на онлайн 
конференції, присвяченій шануванню пам’яті видатного поета, перекладача, 
громадського та політичного діяча. 

 22.02.21 року студентами групи 20-1 спеціальності 075 «Маркетинг» 
КНТІІС ОНАХТ було проведено онлайн науково-практично студентську 
конференцію гуманітарного напрямку до 150- річчя з дня народження Лесі 
Українки на тему: «Леся Українка і родина Косачів в історії української та 
світової культури». 

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки, видатної українки, 
громадської діячки 22 лютого 2021 року студентами групи 20-1 спеціальність 
075 «Маркетинг» було проведено конференцію – вшанування Лариси Косач. 
Онлайн захід був побудований на наукових дослідженнях студентів життєвого 
і творчого шляху мисткині.     

На заході були присутні батьки, студенти груп 20-1, 19-075 та 19-
101, викладачі та гості заходу, зокрема: 

Віват Ганна Іванівна. Доктор філологічних наук, професор, завідувачка 
кафедри українознавства і лінгводидактики; 

Філіпенко Ольга Іванівна. Кандидат філологічних наук, старший викла-
дач; 
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Гриньків Ольга Володимирівна, викладач кафедри; 
Організатори Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика у 2021 році вирішили надати можливість усім охочим учням і студентам 
перевірити свої знання з української мови в дистанційному форматі. Тим біль-
ше, що саме у 2021 році виповнюється сто років від дня народження філантро-
па Петра Яцика.  

З 26 по 28 лютого на платформі HUMAN відбувся перший етап марафону. 
У ньому взяли участь і студенти 1 та 2 курсів нашого коледжу.  

12.03.21 року була проведена відкрита виховна година у навчальній групі 
19-101, яка була присвячена 207 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, на 
тему: «Зв'язок зображуваних жіночих образів на картинах і в поетичних творах 
Тараса Шевченка». 

 Всесвітній день поезії - свято, яке відмічається щороку 21 березня (вста-
новлено в 1999 року ухвалою сесії ЮНЕСКО). 

Поезія, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на найгос-
тріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього необхідно 
привернути до неї якнайширшу громадську увагу. 

Підтримуючи цю мету,талановиті студенти нашого коледжу підготували 
вірші Т.Г. Шевченка та взяли участь в онлайн конкурсі читців. 

За результатами голосування компетентного журі даного конкурсу (ви-
кладачі української мови та літератури) призові місця посіли наступні студен-
ти: 

І місце – Атрохова Мілена (група 19-076), Шмалюк Аліна (група 20-1) 
ІІ місце – Дубровіна Карина (19-075) 
ІІІ місце – Демиденко Дмитро (група 20-4). 
Вересень 2020: проведення практичним психологом коледжу лекції для 

студентів І-ІІ курсів на тему «Відповідальність за паління у громадських місцях 
(порушення ст.184 ч. І)). 

Жовтень 2021: 
 Для студентів 1 курсу групи 20-4,  проведено літературний захід, з нагоди 

700-річного ювілею (з часу виходу) Божественної комедії Данте Аліг’єрі.   
30.10.2021 студенти навчальних груп 18-172, 18-185, 19-076, 19-075, 19-

185, 18-101, 19-141 під керівництвом викладача Лисяного А.О. відвідали з 
дружнім візитом будинок дитини № 3 «Сонечко», де було реалізовано благо-
дійну акцію з прибирання території. 

Акція є продовженням доброї традиції, започаткованій між дитячим буди-
нком  «Сонечко» та майбутніми електроенергетиками ще в минулому, 2019 ро-
ці. 

Листопад 2021:  
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09.11.21 року викладачі коледжу, студенти та їх батьки долучились до 
написання Всеукраїнського диктанту національної єдності - 
загальнонаціональній акції, присвяченої Дню української писемності та мови, 
щоб відчути причетність до спільноти однодумців, зробити внесок у 
популяризацію рідної мови та перевірити власну грамотність. 

Грудень 2021: 
17.12.21 року проведення тематичного заходу до Дня Святого Миколая 

«Щоб у кожній хаті всі були багаті! Щоб у кожнім домі всі жили в любові!» для 
студентів І – ІІ курсів. 

Проведення бесіди «Художній світ Г. Тютюнника» до 90-річчя 
письменника. 

Проведення інформаційно-пізнавальної бесіди до 30-ї річниці від 
прийняття Акту проголошення незалежності України «Україна - європейська 
держава» зі студентським активом. 
 

5.5. Екологічне виховання 
 

 

Мета: виховання почуття відповідальності за природу як національне 
багатство; ознайомлення з екологічним законодавством, налаштовувати 
студентів на пошуки  шляхів вирішення екологічних проблем.  

Протягом року проведення систематичного догляду за зеленими 
насадженнями дендропарку “Студентський”; проведення тематичних класних 
годин зі студентами І-ІІІ курсів всіх спеціальностей за тематикою “Природа - 
джерело краси”, “Дивний світ рослин”. 

-  

На протязі 2021 року  поповнена рослинна колекція дендропарку 
Студентський: 

-  
 
 
 

Екологічна безпека продуктів харчування - глобальна проблема, оскільки 
зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. 
Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність 
людини, впливає і на демографічний аспект його існування. 

Про сучасний стан харчової промисловості України, про екологічні вимо-
ги до виробництва харчових продуктів, про харчові та біологічно активні доба-
вки, про проблеми якісного та здорового харчування – всі ці питання розгляда-
лися в презентаціях студентів на майстер-класові з дегустацією «Екологічні ас-
пекти здорового харчування», які були підготовлені студентами спеціальності 
101 «Екологія» (група 17-1 ек, 18-101)  під керівництвом голови предметної 
комісії Новгородської О.С.. Запрошеним гостями конференції стали Капустян 
А.І., к.т.н., завідувач кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ, та Ткачен-
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ко Н.А., д.т.н., завідувач кафедри Технології молочних, олійно-жирових проду-
ктів і косметики ОНАХТ. 

Вперше студентами-екологами Карелі Л., Канєва А., Бондаренко А., Чорна 
О. було проведено майстер-клас з приготування корисних страв та, навіть, со-
лодощів з простих продуктів, якими пригощали усіх присутніх. Складно сте-
жити за тим, щоб харчуватися виключно корисною їжею, але наші студенти 
довели зовсім інше. 

 

Студенти Коледжу нафтогазових технологій інженерії та інфраструктури 
сервісу Одеської національної академії харчових технологій взяли активну 
участь в міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea 
Science 2021». 

Під керівництвом провідного викладача спеціальності «Телекомунікації та 
радіотехніка» КНТІІС ОНАХТ Волчкова Ігоря Володимировича студенти гру-
пи 17-1 зв Лілія Босенко та Катерина Яковлєва представили роботи: 

1. «Застосування мікроконтролерної системи ARDUINO в навчальному 
процесі» - Яковлєва Катерина. 

2. «Портативна метеостанція на мікроконтролері» - Босенко Лілія. 
 

16.04.21 року в Одеській національній академії харчових технологій від-
булася студентська конференція, присвячена 35 річниці Чорнобильсь-
кої катастрофи "Чорнобиль +35. Нагадування на майбутнє". 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
ОНАХТ в особі студентів-екологів та їх керівників взяли в конференції безпо-
середню участь з актуальними доповідями, які не тільки дозволили згадати 
трагічні події, проте і проаналізувати шляхи запобігання подібних катастроф. 

Так, студентка першого курсу групи 20-3 ФКНТІІС ОНАХТ Токарчук Ві-
кторія разом з куратором Кубовою Т.М. прийняли участь у конференції з пре-
зентацією "Історія Чорнобильської АЕС та її наслідки". 

Студентки третього курсу спеціальності «Екологія» Анастасія Літтен та 
Віра Лень разом з Кафедрою екології та природоохоронних технологій ОНАХТ 
під керівництвом викладача Сагдєєвої О.А. виступили з оцінкою стану та пере-
ваг «зеленої» енергетики та аналізом світового досвіду ліквідації наслідків ка-
тастроф на атомних електростанціях. Відзначимо, що Анастасія Літтен перебу-
вала на екскурсії до Чорнобильської зони та передала власне враження від її 
сучасного стану в своїй доповіді. 

Ніхто і ніколи не забуде про Чорнобиль, природа, світ, земля не дає нам 
цього зробити. Наука не стоїть на місці, людство йде вперед, тому тим більше 
треба враховувати уроки страшної трагедії. Саме цій актуальній темі була при-
свячена чергова  міжвузівська  науково-практична студентська конференція 
«Чорнобиль – більші, ніж катастрофа». Конференція відбулася на базі техноло-
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гічного фахового  коледжу. Студенти у своїх доповідях обговорювали наслідки 
Чорнобиля – соціальні та економічні, значення нових технологій для людства і 
необхідність унеможливлення їх негативного впливу на екологію та життя лю-
дей. Важливим і цікавим було повідомлення про інформаційну блокаду події, 
про те, що тільки через багато років ми дізнаємося, що насправді відбувалося. 
Студентка першого курсу Чумак Анастасія (гр. 20-1) гідно представила наш 
коледж із доповіддю про радіаційні мутації після катастрофи, таку помсту при-
роди недосконалому людству. 

 

Квітень 2021: Співробітники і студенти коледжу взяли участь у націона-
льному Всеукраїнському проекті озеленення «Посади дерево», метою якого є 
відновлення екосистеми України, розвиток екологічної свідомості у молоді. З 
надією на силу добрих справ та вірою у майбутнє коледж продовжує традицію 
з удосконалення себе та свого найближчого оточення – дендропарку «Студент-
ський». 

Здійснено оновлення колекції зелених насаджень дендропарку «Студент-
ський», зокрема, висаджено співробітниками і студентами навчальних груп 19-
076, 17-1тур магнолію суланж, каландрам, тую, 14 берізок, 8 лавровишень. 

Студенти  групи 18-101, 19-101, 17-101  в раках екологічної акції «Посади 
дерево» висадили 14 кущів троянд. 

 

Група 20-2 разом з куратором Крупіною Н.А. та за допомогою завідуючої 
господарської частини Гнєзділової Валентини Миколаївни долучилися до озе-
ленення території дендропарку "Студетський" і висадили маленькі дубочки. 

 

З метою визначення сучасного стану та напрацювання шляхів вдоскона-
лення національного законодавства, інтеграції міждисциплінарних зв’зків та 
сприяння популяризації науково-дослідницької діяльності студентів, цикловою 
комісією екологічних дисциплін коледжу спільно зі  студентами спеціальнос-
ті 101 «Екологія»  у останній день весни був проведений  круглий стіл на те-
му «Еколого-економічні проблеми та сучасне екологічне законодавство». 
Такий сімбіоз тематик, який підкреслював багатогранність екологічних про-
блем, було підготовлено вперше. 

Серед основних питань, що розглядались були: 
•  економічні інструменти екологічної політики, як механізм забезпечення 

сталого розвитку держави; 
•  екологічні платежі за використання природних ресурсів; 
•  обов’язки та права громадян України в сфері охорони навколишнього се-

редовища; 
•  еколого-економічний розвиток рекреаційних зон (на прикладі Одеської 

області); 
•  екологічне страхування: розвиток в Україні та європейський досвід. 
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Практичної спрямованості обговорюваним питанням надала участь у ро-
боті заходу представника Одеської національної академії харчових технологій, 
завідувачки кафедри екології та природоохоронних технологій, д.т.н., профе-
сор, Крусір Г.В.. 

Модераторами заходу виступили викладачі екологічних дисциплін коле-
джу Новгородська О.С. та Березовська Л.В., які відзначили важливість науко-
во-дослідницької діяльності студентів,  як фактору удосконалення системи під-
готовки фахівців та професійного зростання. 

 
 

15.06.21 року в рамках навчальної практики студенти спеціальності 101 
«Екологія» відвідали мальовничий і чарівний Ботанічний сад загальнодержав-
ного значення ім. Академіка В.І. Липського Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова. 

Керівник практики Наталія Миколаївна Котіц організувала студентам екс-
курсію в рамках лекції про роль рослин в природі та житті людини. 

Практикантам пощастило побачити і зробити фотосесію в чарівному роза-
ріумі, який полонив різноманітністю кольорів і фарб. 

23.06.21 року група відвідала Куяльник - один з найстаріших грязьових 
курортів країни, розташований під Одесою біля підніжжя Жевахової гори на 
березі Куяльницького лиману. 

 
 

Червень 2021: Студенти спеціальності «Екологія» Коледжу нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу відвідали лабораторії Фізико-
хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної Академії Наук Украї-
ни. 

Науково-пізнавальні екскурсії були організовані в рамках навчальних 
практик «Лаборант хімічного аналізу» і «Екологічна зйомка» під керівництвом 
Олени Олегівни Лівенцевої - доцента кафедри харчової хімії та експертизи 
ОНАХТ, кандидата хімічних наук (для ІІ курсу) і Наталії Миколаївни Котіц - 
викладача екологічних дисциплін Коледжу нафтогазових технологій, інженерії 
та інфраструктури сервісу ОНАХТ (для ІІІ курсу). 

Студенти-екологи ІІ курсу прослухали лекцію старшого наукового співро-
бітника інституту Єгорової Алли Володимирівни, доктора хімічних наук, про-
фесора, завідуючої науковою лабораторією фармацевтичної фірми "ІНТЕР-
ХІМ". Алла Володимирівна Єгорова ознайомила студентів з сучасними аналі-
тичними лабораторіями ІНТЕРХІМ, які обладнані за сучасними вимогами 
GMP. На виробництві та в контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевти-
чного підприємства працюють випускники Одеської національної академії ха-
рчових технологій. 

Студенти-екологи ІІІ курсу разом зі старшим науковим співробітником 
відділу медичної хімії Олександром Сергійовичем Карпенко ознайомилися з 
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лабораторіями відділів тонкого органічного синтезу, хімії лантаноїдів, медич-
ної хімії. Студенти вивчили аналітичні прилади, з якими працюють співробіт-
ники інституту, принципи роботи і методи аналізу. 

Окремо хочеться відзначити участь співробітників Одеської національної 
академії харчових технологій в підвищенні професіоналізму студентів коле-
джу. Так, завідувач кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ Антоніна 
Іванівна Капустян, кандидат технічних наук, доцент, надала студентам ІІ курсу 
коледжу лабораторії кафедри для проведення аналізу якості бюветних вод міс-
та Одеси. 

Вересень 2021  
Проведення ознайомлювальної лекції зі студентами коледжу «Об’єкт ПЗФ 

– дендропарк «Студентський». 
Проведення акції «Я прибрав – черга за тобою» за участі студентів 

спеціальності 101 Екологія під керівництвом викладачів Березовської Л.В., 
Новгородської О.С. 

 

29.10.21 року пройшов тематичний захід, на якому було висвітлено питан-
ня кліматичних, біологічних та корисних ресурсів, екологічних проблем Чор-
ного моря та шляхів їх вирішення, міжнародне екологічне співробітництво у 
галузі охорони Чорного моря та Одеського заливу зокрема, Чорне море як ме-
ханізм забезпечення соціально-економічного сталого розвитку регіону. Дуже 
цікаво було заслухати інтересні факти про Чорне море, декілька теорій про по-
ходження моря, заслухати вірші й пісні про море, які підготували наші студен-
ти І - ІІ курсів всіх спеціальностей. 

 

16.11.21 року відбувся виховний захід на тему: «Утилізація використаних 
засобів індивідуального захисту під час епідемії Короновірусу». 

Студенти групи 18-101, разом з класним керівником Чикіною А.В. запро-
сили до себе на захід студентів, майбутніх екологів, групи 21-4 з викладачем 
географії Наговською Т.С. 

19.11.21 року проведена віртуальная екскурсія по об’єктам Природно-
заповідного фонду України для студентів спеціальності 101 Екологія виклада-
чами циклової комісії спеціальності. 
 

5.6. Естетичне виховання 
Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях 
світової культури. 

 

26.02.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу Одеської національної академії харчової академії відбулося уро-
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чисте вручення грамот на честь випуску спеціальностей «Нафтогазова інжене-
рія та технології», «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм»! 

Завершили своє навчання в коледжі та отримали путівку в життя групи 17-
1м, 17-1 гро, 17-2 гро і 17-1 тур. Зустріч пройшла дуже тепло, емоційно, 
радісно і сумно водночас. 

07.04.2021 року викладач Галинська Т.С. провела підсумкове практичне 
заняття з іноземної мови в групах 19-151, 19-075, 19-241 (1), 19-241 (2) на тему: 
«Подорож Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії». 

 

Студенти Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфра-
структури сервісу із задоволенням вирішили взяти участь у фотоконкурсі на 
тему: «Пуль сучасності», організаторами якого є Науково-методичний центр 
ВФПО. 

Головною метою конкурсу є виявлення, підтримка творчих здібностей та 
ініціатив студентської молоді, пошук оригінальних підходів студентів у сфері 
фотомистецтва. 

08.04.2021р. викладач англійської мови Нічик Н.А. провела відкритий 
захід на тему: «Відомі винаходи вчених Великобританії». Студенти 3 курсу 
групи 18-075 підготували цікаві доповіді про біографію видатних вчених та 
винахідників Сполученого Королівства, а також про винаходи та відкриття, які 
вплинули на розвиток науки та техніки у всьому світі.  

  29.04.21 року відбулася відкрита онлайн конференція з географії на тему: 
«Економічний потенціал країн Європи». У конференції приймали участь сту-
денти І курсу групи 20-5 під керівництвом викладача географії КНТІІС 
ОНАХТ Наговської Тетяни Сталіківни. 

Бакшанський Олексій, Токарчук Олександр, Макаренко Марьян, Шоляк 
Іван, Хрупало Арсеній та Ланко Олександра підготували пізнавальні доповіді з 
презентаціями. Тема конференції виявилась дуже цікавою для студентів і акту-
альною для сьогодення. На конференцію були запрошені: 

декан Факультету технології вина та туристичного бізнесу ОНАХТ 
Саркісян Ганна Овсепівна. 

29.04.21 року студенти коледжу під керівництвом викладача іноземних 
мов О.А. Апреленко підготували інформативні і барвисті презентації до студе-
нтської конференції «Світ мистецтва. Видатні художники Великобританії і їх 
творіння». У своїх презентаціях студенти (Вітюк Марія, Коробова Олена, Пан-
чук Анастасія (гр. 20-2); Кованжі Юліан, Ладиженський Єгор, Токарчук Вікто-
рія (гр. 20-3); Хрупало Арсеній (гр. 20-5)) розповіли про вплив мистецтва на 
політичну, культурну і повсякденне життя суспільства; познайомили з творчіс-
тю геніальних художників Великобританії; запросили відвідати всесвітньо ві-
домі музеї та художні галереї; поставили під сумнів традиційне уявлення і 
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сприйняття художниць, а також подискутували, чи є графіті вандалізмом або 
вуличним мистецтвом. 

31.05.21 року викладачем Нужною Н.В. була проведена конференція на 
тему «Цікаві артефакти в музеях світу». Конференція присвячена розгляду 
найцікавіших артефактів, які в даний час знаходяться в музеях світу. У ній ми 
дистанційно відвідали такі музеї, як Шанхайський музей - музей стародавнього 
китайського мистецтва в місті Шанхай (Китай), Британський музей в 
Блумсбері, Музей Ларко або Археологічний музей Рафаеля Ларко Еррери му-
зей в місті Пуебло-Лібре округу Ліма, Перу, Художній музей Уолтерса - 
художній музей в місті Балтимор, штат Меріленд, США, Національний 
археологічний музей в столиці Іспанії місті Мадриді. На конференції були 
присутні студенти першого курсу груп 20-7, 20-8, 20-9. 

  20.05.21 року в Професійному коледжі нафтогазових технологій, інжене-
рії та інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулося грандіозне і довгоочікувана 
подія, конкурс краси і талантів "Міс Коледж 2021"! 

У боротьбі за титул Королеви взяли участь сім прекрасних студенток на-
шого коледжу перших і других курсів, які зуміли гідно представити себе і свої 
таланти - а це і вокал, і хореографія, і читання віршів власного твору. І ми в 
черговий раз переконалися, скільки талантів має наш коледж. 

Також хочемо зазначити, що суддям непросто було оцінювати і вибирати 
найпрекраснішу з прекрасних, оскільки всі дівчата були незвичайні, розумні, 
талановиті, красиві і йшли з відривом буквально в кілька балів. 

03.06.2021 року проведено свято останнього дзвоника в групах 18-075 
(маркетинг) та 18-076 (підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Сту-
денти груп разом з класним керівником Богач Ю. В. прошли коридорами 
улюбленого коледжу.  Загадали бажання та до неба відпустили повітряні кулі. 
Прощавайте цікаві пари, відмінні оцінки та шановні викладачі. 

30.06.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій відбувся 
урочистий випуск спеціальностей "Екологія", "Хімічні технології та інжене-
рія", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Елект-
роенергетика, електротехніка та електромеханіка ","Автоматизація та комп'ю-
терно-інтегровані технології", "Телекомунікації та радіотехніка"! 

21.08.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу ОНАХТ відбулася зустріч випускників 2001 року випуску. 

«Через 20 років змінилися не тільки ми, а й коледж. Єдине, що залишаєть-
ся – спогади. Щоб їх «освіжити», ми, колишні студенти Одеського технікуму 
газової і нафтової промисловості (ОТГНП), організували спільну зустріч 21 
серпня 2021 року. Випуск 98-2а - ви найкращі! 
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31 серпня у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася урочиста Посвята в студенти. 

 

15.09 – 17.09.21 року до Дня українського кіно, який щорічно відзнача-
ється в другу суботу вересня у коледжі  було проведено заходи під гас-
лом: «Летить життя, мов у якомусь фільмі…» 

Студенти груп 21-1, 21-4, 20-242, 20-181 під керівництвом викладача укра-
їнської мови та літератури Грубіної Олени Петрівни підготували цікаві пізна-
вальні презентації, реферати, повідомлення, плакати щодо цього Дня. 

24.09.21 року відбулася друга міжвузівська науково-практична конферен-
ція студентської молоді за темою: «Одеса: минуле та сьогодення». Виступи 
студентів були пов’язані із історичними подіями, особами з життя Одеси. Адже 
скільки всього цікавого відбулося в нашому місті, скільки було досягнень, скі-
льки відомих особистостей у різних галузях – музиканти, кіномитці, інженери, 
альпіністи, літератори, гумористи, всіх не перерахуєш! 

Студентка першого курсу гр. 21-01 Соломатіна Поліна виступила із ціка-
вою доповіддю з історії кіно в Одесі. 

05.10.21 року відвідування кінотеатру студентами І курсу групи 20-10 та 
перегляд  фільму  сучасного кінематографа «007: Не час помирати». 

18.10.21 року відбулося відвідування коледжу академічним хором Одесь-
кої національної академії харчових технологій «Novellus». 

13.11 – 17.11.21 року проведення фотоконкурсу «Моє найкраще фото у 
коледжі» до Міжнародного Дня студента. Переможець – Панченко Владислава, 
студентка другого курсу, навчальної групи 20-076. 

23.11.21 року Цікавий формат лекції провели студенти 3-го курсу групи 
19-242 спеціальності «Туризм» для першого курсу групи 21-242 на чолі з клас-
ним керівником В. А. Валуйською. 

Лекція проводилась у форматі фотоквесту. Поринути у минуле, побувати 
біля Колізею, в Луврі, отримати емоції від Діснейленду, пройтися по Алеї Сла-
ви - усе це було можливо завдяки активній та цікавій фото-презентації, яку ор-
ганізували студенти групи 19-242 на чолі з О. В. Шепелевою. 

Переможцем був визнаний Станіслав Куницький (21-242) який набрав 
найбільшу кількість балів. 

Грудень 2021: 
Проведення тематичного заходу «Організація анімаційних послуг» для 

студентів спеціальності 242 Туризм. 
 

5.7. Трудове виховання 
Мета:  удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу  до 

майбутньої професії. 
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Протягом навчального року: догляд за зеленими насадженнями 
дендропарку “Студентський”, пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення. 

Протягом навчального року працював гурток кулінарного мистецтва і 
здорового харчування під керівництвом викладача спеціальності Готельно-
ресторанне обслуговування Гусак-Шкловської Я.Д. 

 

Протягом навчального року проведення  Днів відкритих дверей КНТІІС у 
різних форматах та зустрічі абітурієнтів зі студентами коледжу, 
представниками Ради студентського самоврядування. 

 
 

Заповнена ароматом BBQ алея, весела музика і багато нових друзів - наша 
атмосфера, якої перейнявся кожен! День відкритих дверей в стилі B-B-Q Party 
сподобався всім!!! А це означає, що таких вечірок має побільшати!!! 

Особливістю сонячного і яскравого Дня відкритих дверей в Коледжі наф-
тогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу, який відбувся 12 
червня 2021 року, стала можливість наших гостей відчути себе справжнісінь-
кими студентами! Цього разу наші гості, крім незабутніх вражень, отримували 
студентські «заліковки», «закривали» сесію завданнями від кожної спеціально-
сті та відзначали свій успіх в «деканаті»! 

КНТІІС ОНАХТ отримав величезне задоволення від проведеного заходу і 
сподівається, що наші гості отримали на святі не тільки інформацію про ко-
ледж, а й позитивні емоції!!! 

 Святковий День відкритих дверей в стилі OPEN AIR організували студен-
ти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 15 
травня 2021 року. Адже студентське життя - це дні, наповнені яскравими і бар-
вистими подіями, а День відкритих дверей - один з них! 

Викладачі та студенти нашого коледжу познайомили гостей з тим, що во-
ни люблять найбільше, - зі своїми спеціальностями: їх специфікою, перспекти-
вами і актуальністю! Майстер-класи, наочне приладдя, діалоги з викладачами і 
студентами - це все про нас! Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна 
справа» підготували для наших гостей печиво з передбаченнями майбутнього 
фаху і багато інших смачних страв. 

 Протягом 2021 року проведення студентських науково-практичних кон-
ференцій: 

12.03.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу пройшла щорічна олімпіада з економіки. За перемогу боролися 
студенти II курсів спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, 
торгівля і біржова діяльність». 

Всі студенти показали високий рівень знань, а отримали максимальну 
кількість балів і посіли призові місця наступні студенти: 
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І місце - Очеретнюк Катерина, гр. 19 - 075 
ІІ місце - Атрохова Мілена, гр. 19 - 076 
ІІІ місце - Бабелюк Вероніка, гр. 19 - 076 
25 березня студентки ІІІ курсу спеціальності 075 «Маркетинг» групи 18-

075, Гожалова Аліна та Мельніченко Вікторія взяли участь в Обласній конфе-
ренції за темою «Моя професія – моє майбутнє», організованою методичною 
комісією викладачів бухгалтерського обліку, в якій приймали участь 10 навча-
льних закладів. 

Серед запрошених гостей конференції конференцію відвідали декан Фа-
культету економіки, бізнесу і контролю доцент Купріна  Наталія Михайлівна та 
директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджмен-
ту ім. Г.Е. Вейнштейна професор Мельник Юрій Миколайович. 

07.04.21 року студенти 3 курсу спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» взяли активну участь у 3-й 
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні аспе-
кти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» та  в круглому 
столі «Від "start-up" до реального проекту: бачення наукової молоді», які були 
організовані Одеською національною академією харчових технологій, зі свої-
ми  докладами та презентаціями: 

1) Секція 7. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 
Тема: Проект створення Інтернет магазину матеріалів для манікюру 
Доповідач: студент гр. 18-076 Лунга Д. 
Тема: Проект створення міні-пекарні "ПирогоФФ" 
Доповідач: студент гр. 18-076 Вражитор  В. 
Науковий керівник: викладач другої категорії Допіра І.А. 
Тема: Маркетингові аспекти сучасної сегментації ринку. 
Доповідачі: студентки гр.18-075 
Мельниченко В.В., Гожалова А.О. 
Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Богач Ю.В. 
2) Секція 2 Облік і статистика на підприємствах галузі 
Тема: Бухгалтерський облік витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах нафтогазової промисловості 
Доповідачі: студенти гр. 18-076 Лунга Д. и Рульова  К. 
Науковий керівник: викладач вищої категорії Овсова Г.В. 
14.04.21 року відбулася обласна студентська конференція на тему 

«Симетрія в природі», яка була  проведена  обласною методичною комісією 
викладачів фізики. 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
ОНАХТ представляли студенти другого курсу: Станєв Дмитро (гр. 19-141) і 
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 Василевський Станіслав (гр. 19-076). Тема їх доповіді: «Золота пропорція мо-
лекули води» (наукові керівники: Чикіна А.В та Калюта Н.М.) 

В конференції приймали участь 20 коледжів Одеси та Одеської області, 
але наші студенти посіли І  місце. 

15.04.21 року студентки Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу ОНАХТ групи 19-075 Кушнір Златослава та Очерет-
нюк Катерина прийняли участь в обласній студентській вікторині на тему: 
"Еволюція грошей: минуле сучасне, майбутнє". 

Вікторина відбулася онлайн за допомогою платформи ZOOM та інтернет 
ресурсу WORLDWALL.NET. Вікторина складалася з 4-х конкурсів: домашнє 
завдання, тестування, ребуси, кросворд. 

Студентки в складі команди "Чорна перлина" посіли ІІІ місце в командно-
му змаганні з поміж 12-ти команд учасників. А Златослава Кушнір отримала 
також диплом за індивідуальну участь, адже увійшла до десятки учасників, які 
отримали кращі результати з поміж 24-х студентів.  

У студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» була унікальна 
можливість поспілкуватись з видатними фахівцями галузі. 

НR- менеджер компанії Synergy Group Ольга Кіфа запросила студентів та 
викладачів на онлайн-зустріч для ознайомлення з даною компанією та обгово-
рення перспектив проходження студентів практики та подальшого працевлаш-
тування. 

Synergy Group — лідируючий оператор зі створення та управління ресто-
ранних проектів в сегменті преміум і міських кафе в Одесі. Компанія Synergy 
Group виступає визнаним фахівцем з консалтингу, навчання персоналу та ство-
рення нових ресторанних проектів. Компанія має власну службу доставки, 
кейтерінгове обслуговування та виробництво кондитерських виробів. Компанія 
реалізує у всіх своїх проектах систему Synergy Service і спеціалізується на 
розробці індивідуальних меню в кожному своєму проекті, відповідних ство-
ренню особливої концептуальної атмосфери. 

Також Ольга Кіфа запросила студентів на екскурсію до закладу ”Beerteka” 
– це концептуальний заклад з найбільшою в Одесі барною стійкою (23м). Сту-
денти поспілкувались з шеф-кухарем, бар-менеджером закладу, ознайомились 
із сучасним обладнанням для крафтового пивоваріння. 

Крім цієї зустрічі, наші студенти були присутні на онлайн-лекціях Савелія 
Лібкіна, знаменитого одеського ресторатора, та Віталія Шварцвальдера, сучас-
ного дизайнера готелів та ресторанів. Спікери лекцій ділилися досвідом, дава-
ли поради та відповідали на питання студентів. 
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Такі зустрічі дуже корисні нашим студентам, вони мотивують їх доско-
нально вивчати ази майбутньої професії та знайомитись із сучасними трендами 
готельно-ресторанного бізнесу. 

19.05.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу пройшла щорічна олімпіада по бухгалтерському обліку. 

За перемогу боролися студенти II курсів спеціальностей 075 «Маркетинг» 
і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Всі студенти показали високий рівень знань, а отримали максимальну 
кількість балів і посіли призові місця наступні студенти: 

І місце - Дубровіна Карина, гр. 19 – 075 
ІІ місце - Матвейчук Світлана, гр. 19-075 
ІІІ місце - Атрохова Мілена, гр. 19 - 076 
22.05.21 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ взяв участь у фестивалі «Полуничний вікенд», 
який проходив в парку культури і відпочинку ім. М. Горького. 

На фестивалі було багато різних страв, солодощів і, звичайно ж, полуниця. 
А також полуничні розваги і полуничні фото-зони. 

Одесити і гості міста, взявши участь в цьому проекті, отримали масу задо-
волення і позитивних емоцій, а наш коледж силами студентів і викладачів, був 
радий представити себе, свої можливості і переваги, допомогти гостям визна-
читися у виборі професії. 

Червень 2021:  
Студенти групи 18-242 спеціальності «Туризм» проходять виробничу 

практику, мета якої - закріплення в умовах виробництва теоретичних знань, які 
студенти отримали вивчаючи дисципліни циклу професійної підготовки, фор-
мування у студентів практичних умінь і навичок організації та методики про-
ведення туристично-екскурсійної роботи, підготовки і проведення екскурсій по 
місту та пам'ятних місць, знань організаційного процесу туристичних комплек-
сів і туристських готелів. 

Разом з викладачами Шепелєвої О.В. і Ракул Т.Ю. студентам вдалося від-
відати екскурсію-лекцію «Одеса з ароматом кави» та поспілкуватися з фахів-
цями галузі, які з задоволенням поділилися своїм досвідом і знаннями, а саме з 
туристичними гідами Одеси Тетяною Димніч і Тетяною Єргєєвой. 

Студенти навчальної групи 20-2 разом із куратором Крупіною Н.А. відві-
дали  Центр біржових технологій. Тут студенти ознайомилися із структурою 
організації та принципами її роботи. Також співробітники Центру ознайомили 
студентів із процедурою участі в електронних біржових торгах та схемами 
потоків біржових капіталів.  
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14.09 – 15.09.21 року студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 
справа» під керівництвом Гусак-Шкловської Я.Д., за запрошенням декана фа-
культету Інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного бізнесу 
ОНАХТ Вікторії Ткач, відвідали Main Elements Forum – масштабний профе-
сійний дводенний захід, присвячений вирішенню основних проблем, з якими 
щодня стикаються працівники ресторанної сфери. Спікерами форуму були 
власники та керуючі закладами готельно-ресторанного бізнесу, найвидатніші 
шеф-кухарі України. Гостем заходу став Мігуель Роча Вієйра — шеф-кухар 
ресторанів Costes Restaurant, Costes Downtown, Fortaleza do Guincho, володар 3 
зірок Michelin, суддя «Майстер-Шеф» Португалія, кулінарний консультант, 
який провів Майстер-клас із приготування сету страв з ресторану, який має 
зірку Мішлен в Угорщині. Програма форуму була надзвичайно насичена та 
цікава. Кожен кухар проводив майстер-клас по приготуванню інноваційних 
страв найкращих ресторанів. 

11.09.21 року представники Фахового коледжу нафтогазових технологій, 
інженерії та інфраструктури сервісу прийняли участь у спільному з Одеською 
національною академією харчових технологій профорієнтаційному заході, що 
відбувався в м. Ізмаїл  

25.09.21 року Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та ін-
фраструктури сервісу ОНАХТ взяв участь у фестивалі «Яблучний осінній ві-
кенд», який проходив в парку культури і відпочинку ім. М. Горького. 

На яблучному фестивалі було багато розважальних програм, як для дітей 
так і для дорослих. Були представлені різні вироби ручної роботи, солодощі, 
незвичайні та дуже смачні страви з яблук, які можна було скуштувати, та відк-
рити для себе щось нове та надзвичайне.  Силами студентів і викладачів гості 
фестивалю визначали свої можливості у виборі професії. 

З 11.11 – 14.11.21 року онлайн участь студентів навчальної групи 19-242 у  
Міжнародній туристичній виставці Philoxenia (Греція), присвяченій досягнен-
ням у сучасній туристичній галузі, з керівником Шепелевою О.В.  

Грудень 2021: 
 Проведення відкритого заняття за темою «Призначення і загальні відомо-

сті про компресорні установки» для студентів спеціальності 151. 
 

5.8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
Метою фізичного виховання є подальший розвиток особистості студента, у 

випадку необхідності –  корекція її окремих якостей; формування студентського 
колективу, заснованого на повазі до здорового способу життя. 

 

Протягом року участь у фізкультурно-оздоровчому заходуі «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». 
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Виконуючі планові заходи виховної роботи адміністрація ФКНТІІС 
ОНАХТ в період з 10.02.2021 по 26.02.2021рр. організувала проведення місяч-
нику пожежної безпеки «ПОЖЕЖАМ – НІ!!!». 

З метою посилення безпеки, захисту життя та здоров’я учасників освітньо-
го процесу, поглиблення поінформованості та знань про пожежну безпеку, на-
вичок обережного поводження з вогнем, правильної поведінки під час пожежі, 
виховання в учасників освітнього процесу розуміння наслідків від порушення 
Правил пожежної безпеки проведено з дотриманням протиепідемічних обме-
жень, із залученням представників ДСНС Одеської області відкритої виховної 
години з учасниками освітнього процесу за темою «Причина пожеж та Правила 
пожежної безпеки». У заході приймав участь провідний фахівець Київського 
районного відділу у місті Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області майор 
служби цивільного захисту Сергій Шморгал. 

06.04.21 року відбулась студентська онлайн-конференція з Захисту Украї-
ни на тему: «Надання першої допомоги в умовах надзвичайних ситуацій». 

У конференції прийняли участь студенти I-II курсів ФКНТІІС ОНАХТ під 
керівництвом викладача Стельмах Н.Ю та викладача БЖД Михайлова О.Г. На 
заході були присутні студенти, викладачі, адміністрація коледжу та запрошені 
гості заходу, зокрема: 

- старший викладач кафедри БЖД ОНАХТ Сахарова З.М. 
- представник ГУ ДСНС України в Одеській області полковник служби 

цивільного захисту Сергій Решетняк. 
Протягом квітня місяця у навчальних групах коледжу була проведена 

роз’яснювальна робота серед студентів щодо потенційної небезпеки електрич-
ного струму, правил користування електричними приладами, особливої небез-
пеки електромереж залізничних колій. 

Зі студентами коледжу проведено онлайн навчання правилам надання 
першої домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.  

Травень 2021 року: Рагозенко Ерік Самі, студент ІІ курсу, навчальна група 
група 19-185 бронзовий призер чемпіоната України, Київ серед кадетів, 
юніоров и молоді, 14-16 травня 2021р. 

 
 

16 травня 2021 року у парку ім. Т.Г. Шевченка пройшли спортивні заходи, 
присвячені «Дню Європи». В спортивних триборства прийняли участі студенти 
нашого коледжу – Панченко Кирило, Кравчук Кирило (гр. 19-151) та Слободе-
нюк Єгор, Станев Дмитро, Марківський Богдан (гр. 19-141). Викладачі: Кула-
тов В.М. і Галеніна І.С. 

У впертій боротьбі наш коледж зайняв 1 МІСЦЕ, обійшовши команди 
Прикордонних військ Південного регіону (2 місце) та збірну Льотного складу 
Південного регіону (3 місце). 
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У Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
ОНАХТ 13 травня 2021 року відбулося позапланове практичне навчання на ви-
падок виникнення надзвичайної ситуації. 

Всі студенти, викладачі та співробітники коледжу в нормативний час по-
кинули приміщення і зібралися у встановленій точці збору. 

Протипожежне тренування складалася з інструктажу адміністративного 
складу та навчання практичним навичкам поводження з вогнегасниками. 

        Вересень 2021: 
03.09.21 року у коледжі було проведено тренування персоналу та студен-

тів у діях на випадок пожежі без припинення навчального процесу на тему: 
«Робота органів управління, сил цивільного захисту коледжу при виникненні 
умовної пожежі в приміщеннях навчальних корпусів на території коледжу та 
часткової евакуації студентів та персоналу». 

Керівництво тренуванням здійснювалось директором коледжу Глушковим 
Олегом Анатолійовичем. 

10.09.21 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфрастру-
ктури сервісу ОНАХТ пройшли масові спортивні заходи, присвячені Дню фі-
зичної культури і спорту України. 

Відбулися змагання з черлідингу, футболу та легкої атлетики між навча-
льними групами І і ІІ курсів. 

17.09 -19.09.21 року студент навчальної групи 19-185 Рагозенка Ерік, 
прийняв участь у міжнародних змаганнях Прем'єр Ліги 1, у місті Стамбул, 
Туреччина в категорії юніори до 68 кг, де він посів третє місце та отримав 
бронзову нагороду. 

20.09.21 року студенти коледжу прийняли участь у проведенні 
Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчий заходу серед студентів Одеської 
області до святкування Міжнародного дня студентського спорту. В програму 
заходу входило: руханка, забіг «Student Run» та флешмоб «Olympic rings». 
Учасниками заходу були студенти групи 20-241(2) під керівництвом викладача 
Мунтянова Льва Борисовича. 

Жовтень 2021:  
02.10 – 02.10.21 року Вишневська Ангеліна (група 19-172), Калета 

Анастасія (група 19-172), Балан Ізабелла (група 19-075), Сорока Христина 
(група 19-076) у складі жіночої збірної команди Одеської  області посіли 
призове місце серед усіх представників збірних областей  України у 
Всеукраїнських пляжних іграх серед студентів «Beach Games» з пляжного 
гандболу(м. Скадовськ, Херсонська область). 
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22.10 – 24.10.21 студент ІІІ курсу Фахового коледжу нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ Рагозенко Ерік посів 
на чемпіонаті України (м. Полтава) по карате перше місце.  

Листопад 2021: 
21.11.21 року відбулась екскурсія до парку ім. М. Горького студентів на-

вчальної групи 20-151 під керівництвом  Охрімчук В.С.. 
Грудень 2021: 
Участь у першості з кіберспорту. 

 
5.9. Взаємодія з інститутами і кафедрами ОНАХТ 

Продовжується  поширення зв’язків коледжу і ОНАХТ. Систематично 
відпрацьовується взаємодія з підрозділами академії за напрямками. 

Для студентів нашого коледжу зустріч стала чудовою нагодою дізнатися 
про специфіку роботи в період проходження міжнародної практики і 
перспективи майбутньої спеціальності «Туризм» для студентів ФКНТІІС 
ОНАХТ. На всі питання щодо реалізації в професійній діяльності студенти 
ФКНТІІС ОНАХТ отримали повну і детальну інформацію! 

16 березня Бондар Вікторія Анатоліївна, к.е.н. старший викладач кафедри 
«Менеджменту і логістики» факультету «Менеджменту, маркетингу і логісти-
ки» для студентів коледжу провела відкриту лекцію на тему «ЕФЕКТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ - ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО ЖИТТЯ» 

Після лекції студентам розповіли про факультет, про специфіку спеціаль-
ності, а також правила вступу до Одеської національної академії харчових тех-
нологій. 

18 березня до студентів груп 18-075 и 18-076 Фахового коледжу нафтога-
зових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу завітала представник 
 Одеської національної академії харчових технологій з факультету «Технології 
зерна і зернового бізнесу» кандидат економічних наук, доцент кафедри 
«Управління бізнесом» Кривоногова Ірина Геннадіївна. 

Студентам розповіли про факультет, про специфіку спеціальності, правила 
вступу. Також зіграли у гру «Що? Де? Коли? у економіці». Групи розділилися 
на три команди, кожна по черзі відповідала на питання у визначений проміжок 
часу. Були дуже цікаві завдання, у яких студенти активно приймали участь. У 
результаті змагання виграла дружба. Після студенти змогли задати всі питання, 
що цікавлять. На всі питання студенти КНТІІС ОНАХТ отримали повну і дета-
льну відповідь! 

30 березня відбулась наукова студентська конференція на базі факультету 
Технології вина та туристичного бізнесу Одеської національної академії харчо-
вих технологій. 
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У конференції прийняли участь студенти Коледжу нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу від циклової комісії Індустрії 
сервісу спеціальності 242 Туризм групи 18-242 Корсун Анастасія та групи 19-
242 Станчева Каріна та Шпичка Аліна під керівництвом викладача коледжу 
Шепелевої О.В. 

Секція конференції була присвячена розвитку туристичного бізнесу та 
рекреації, а учасники від нашого коледжу продемонстрували відмінні резуль-
тати! 

Студенти 3 курсу спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємниц-
тво, торгівля та біржова діяльність» 7 квітня взяли активну участь у 3-й Всеук-
раїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні аспекти 
соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» та  в круглому столі 
«Від "start-up" до реального проекту: бачення наукової молоді», які були орга-
нізовані Одеською національною академією харчових технологій, зі своїми  
докладами та презентаціями: 

1) Секція 7. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 
Тема: Проект створення Інтернет магазину матеріалів для манікюру 
Доповідач: студент гр. 18-076 Лунга Д. 
Тема: Проект створення міні-пекарні "ПирогоФФ" 
Доповідач: студент гр. 18-076 Вражитор  В. 
Науковий керівник: викладач другої категорії Допіра І.А. 
Тема: Маркетингові аспекти сучасної сегментації ринку. 
Доповідачі: студентки гр.18-075 
Мельниченко В.В., Гожалова А.О. 
Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Богач Ю.В. 
2) Секція 2 Облік і статистика на підприємствах галузі 
Тема: Бухгалтерський облік витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах нафтогазової промисловості 
Доповідачі: студенти гр. 18-076 Лунга Д. и Рульова  К. 
Науковий керівник: викладач вищої категорії Овсова Г.В. 
Бойко В, студента ІІІ курсу спеціальності 242 Туризм, навчальна група 19-

242, прийняв участь у ХIV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування 
здорового способу життя у молоді» з доповіддю на пленарному засіданні кафе-
дри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ, яка була присвячена сканди-
навській ходьбі – туристичній послузі спеціалізованих видів туризму. 
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Робота соціально-психологічної служби коледжу 
Враховуючи плідну роботу практичного психолога щорічно проводиться 

аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового соціуму та визначення 
напрямків підвищення ефективності заходів профілактичної роботи серед 
студентської молоді тощо. Дуже важливими та актуальними були заходи 
протидії булінгу і насильству в сім’ї. 

Забезпечений належний рівень практичної роботи з соціальною 
категорією студентів, які потребують особливої уваги з боку адміністрації 
коледжу, їх соціального захисту відповідно до вимог чинного законодавства 
України. На сьогодняшній день у коледжі навчається 65 студентів, які мають 
соціальні статуси (бюджет 47, контракт 18). 14 студентів мають статус сиріт або 
позбавлених батьківського піклування. 12 студентів мають соціальні статуси 
інвалід дитинства (9 бюджет, 3 контракт), 15 внутрішньо-переміщених осіб (8 
бюджет, 7 контракт), 19 дітей учасників бойових дій (13 бюджет, 6 контракт), 3 
дітей з малозабезпечених сімей (3 бюджет) та дитина інваліду війни (1-
контракт).  

Ведеться постійна робота із соціальними службами: м. Одеса, Київський 
район,  національна  поліція. 

 
Співпраця з органами студентського самоврядування та 

Батьківською Радою коледжу 
Вже протягом семи останніх років продовжується плідна співпраця 

адміністрації з батьківською Радою з усіх проблемних питань, що стосується 
навчання і виховання студентів. Відмічається активна участь батьків студентів 
у національно-патріотичному вихованні (до Дня Захисника України, до Дня 
Перемоги над нацизмом), екологічному вихованні (допомога з дендропарком) 
тощо. 

Налагоджена плідна співпраця з Радою студентського самоврядування 
коледжу. Зосереджуючи увагу на роботу Ради адміністрація коледжу  підтримує 
та надає рекомендації з напрямків діяльності і зосередження основних зусиль в 
практичній роботі ради 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 
висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 
6. Господарська діяльність 

Головними завданням роботи технічного персоналу на 2021 рік  
вважалось: 

1. Якісне та безперебійне забезпечення навчального процесу; 
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2. Недопущення порушень правил техніки безпеки при виконані робіт; 
3. Дотримання правил пожежної безпеки на робочих місцях; 
4. Підтримання відповідного порядку при організації навчального процесу,  

організації охорони об’єктів коледжу та пропускного режиму;  
5. Підтримання санітарно – епідеміологічного стану;  
6. Організація заходів по збереженню енергоносіїв та економії витрат на  

комунальні послуги; 
7. Удосконалення прилежної території корпусів, території Дендропарку 

«Студентський»; 
8. Підтримання навчально-матеріальної бази у робочому стані та її удоско-

налення у відповідності до сучасних вимог. 
 

Виконано:  
Роботи по благоустрою та поліпшенню матеріально технічної бази у 2021 

році, а саме:  

6.1. Удосконалення системи зовнішнього та внутрішнього 
освітлення. 

- Встановлення 12 од. ЛЕД ламп гуртожиток №1; 
- Замінені 8 од 12 V ламп ЛЕД приміщення загального користування 

(душова) гуртожиток №1; 
- Обслуговування електричних щитів на поверхах гуртожитку №1; 
- Заміна прожекторів  - 2 од.  (дах корпусу Б ,спортзал,  КПП   та ремонт 

проводки);  
- Ремонт освітлення банера на вході біля КПП з заміною 3-х прожекторів 
- Ремонт освітлення входу корпусу В; 
- Відремонтовано светодіодних светильників  26 од.; 
- Встановлено нових сучасних светодідних світильників 11 од.  (3 поверх 

корпус А, 112 каб., 1 поверх корпус Б); 
- Замінено 6 розеток (211 каб. корпус А, 306 ауд. корпус Б); 
- Відновлення електромережі 410,411 ауд. корпусу А; 
-  Капітальний ремонт (з реконструкцією проводки та підведенням 

силового кабелю) енергоживлення 316 ауд. корпусу Б;  
 

6.2. Удосконалення системи опалення  
- Переобладнання системи опалення для можливості відключення лівої 

сторони корпусу Б від спортивного залу; 
- Будівництва аварійного люка мережі системи опалення в бібліотеки та 

проведення аварійного ремонту стояка опалення; 
- Капітальний ремонт системи опалення актової зали (заміна 10 батарей ); 
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- Заміна задвіжки системи опалення гуртожитку №1; 
- Запуск системи опалення,  ремонт фільтра системи опалення 

обслуговування бойлерної  (корпус Б); 
 

6.3. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення  
-  Встановлення бойлеру з реконструкцією водопостачання в туалетах 2 

поверху корпусу А; 
- Підведення гарячої води 1 поверху чоловічого туалету корпусу Б; 
- Капітальний ремонт водовідведення 2,3 поверхів корпусу А; 
- Встановлення бойлеру 2 поверх гуртожитку №1 (за рахунок мешканців 

Смуток В.С.); 
- Встановлення сушарні рук в жіночому туалеті 2 поверх корпусу А; 
- Встановлення бойлера пральної машини на  1 поверху гуртожитку №2; 
- Ремонт водовідведення 306 ауд. корпусу Б; 
 

6.4. Удосконалення навчально – матеріальної бази  
- Обладнано або дообладнано сучасною меблюю 2 кабінети,  (215,228 

корпус А),  3 комплекту вчителя ( 212 корпус А, 202,213 корпус Б); 
- Проведений відновлювальний ремонт 36 комплектів парт (202, 207 

корпус Б, 212 корпус А); 
- Завершення будівництва перегородки та закладення двох дверей  32 м. кв.  

212 ауд. корпус Б; 
- Поточний ремонт підлоги (бібліотека – 3 м. кв., підвал 3.4 м. кв. ); 
- Виготовлення відкосів 113,6 м. кв. ( 302 ауд. корпус А, 206,305,306,хол 2,3 

поверх корпусу Б  вітражне вікно 1 поверх корпус А,  216, 205 ауд. під вікнами 
права сторона 3 поверху  корпус Б ) 

- Поточний ремонт підлоги (паркет ) - 84,8 м.кв. (306 ауд. корпус Б, 
коридори корпусів А і Б 

- Зборка  9 навчальних комплектів парт 304 ауд. корпус А (батьківська 
рада, Кубова ); 

- Поточний ремонт крівлі  спортивний зал корпус Б – 530 м.кв. (240 корпус 
В, 290 – корпус Б спортзал ); 

- Заміні  учбові дошки – 3 од. (213 ауд. корпусу Б, 302,417 корпус А); 
- Виготовлення та встановлення поручнів на сцену актової зали; 
- Ремонт  книжних шаф та 10 дверей на шафах бібліотеки ; 
- Заміна 5 газових плит гуртожиток №1 (Гнездилова В.М.) заміна 16 ручок 

на газових плитах; 
- Встановлення 10 нових замків у кімнати гуртожитку №1; 
- Поточний ремонт коридорів , холів корпусів А і Б - 340 м.кв.  (хол, 1,3,4 
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корпусу А, 2 поверх корпусу Б); 
- Капітальний ремонт сходів запасного виходу корпусу А 
- Поточний ремонт навісу автомобільного парку; 
  

6.5. Удосконалення системи протипожежної безпеки  
- Виготовлення та встановлення на в’їзді в коледж (на КПП) схеми пожеж-

них маршрутів; 
- Доукомплектування двох пожежних щитів коледжу; 
- Обладнання виходів пожежними покажчиками «ВИХІД» 12 од.; 
- Встановлення аварійного освітлення на сходах запасних виходів корпусів 

А і Б коледжу та сходах в гуртожитках (17 од.); 
- Переопрацювання всіх планів евакуації; 
- Оснащення наочною протипожежною документацією (журнали, плакати, 

покажчики); 
- Усунення недоліків протипожежної безпеки у бібліотеки (зрізка верхніх 

рядів 3 стелажів – 0,5 метра від стелі, будівництва трьох рядів металевих сте-
лажів; 

- Перезарядка вогнегасників – 86 од. (ОП- 67 од., ВВК – 3,5 (ОУ) – 19 од.); 
- Зрізання решіток на вікнах – 58 шт. (гуртожитки); 
- Закупівля ручної протипожежної сигналізації; 
- Проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання  приладів за-

хисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;  
- Демонтаж перегородки 2 поверх гуртожитку №1 та встановлення дверей; 
 

6.6. Удосконалення території Дендропарку «Студенський»  
- Фарбування вхідних воріт 5 прольотів бетонного забору, 6 секцій 

залізного забору ; 
- Підготовка та фарбування залізної конструкції  «КНТІІС»; 
- Санітарна очистка дерев кущів; 
- Покіс трави  всієї території на 2,8 га- 5 разів; 
- Викорчовування 2 пенька; 
- Виготовлення та встановлення 5 лавок та ремонт 3-х; 
- Виготовлення та встановлення 3 урн; 
- Закупка нової мотокоси та обслуговування;  
- Фарбування бордюрів 2 рази центральної дороги та між корпусами А і Б; 
 

6.7. Удосконалення інформаційної  та  мультимедійної матеріально 
- технічної бази 

- Встановлення мультимедійної системи 312 ауд. корпусу Б; 
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- Встановлення камери у 211 каб. корпусу А; 
- Встановлення мультимедійної системи 202 ауд. корпусу Б ; 
- Встановлення мультимедійної системи 317 ауд. корпусу А; 
- Розширення 3 точок інтернету 3 ( 318, 320, 404 корпусу А); 
- Встановлення камери на вході КПП; 
- Заміна камери відео спостереження у 211 каб. корпусу А; 
 

6.8. Заходи енергозбереження встановлено металопластикових 
вікон, дверей 

- Відремонтовано 24 дерев’яних вікна з реконструкцією рам та всі вікна 
технічних поверхів корпусів А і Б; 

- Встановлено 1 металопластикових вітражних вікон (вхід корпус А) 
- Встановлено  13 од.  металопластимкових вікон та одні двері (302 корпус 

А, 205, 305,306, хол 2,3 поверх корпусу Б, кімната 110 гурт.№1, 26,28 секція 
гуртожитку №2); 

 
6.9. Забезпечення санітарно епідемічних норм та заходів карантину 

- Закупка дезінфекційних засобів, метил, рукавичок, масок тощо; 
- Закупка дистанційного термометра; 
 

6.10.  Удосконалення інфраструктури коледжу  
- Обладнання центрального входу та першого поверху доступним для мало 

мольних груп населення (інвалідів), пандус , кнопка виклику, переобладнання 
чоловічого туалету під ММГ; 

 
Загальна площа відремонтованих приміщень:         
Поточного ремонту  -  340  м. кв.; 
Виготовлення відкосів вікон дверей – 113,6 м. кв.; 
Поточний ремонт паркету  - 84,8 м. кв.; 
Поточний ремонт  даху – 530 м. кв.; 
 
ВИТРАЧЕНО : 
Кошти Спеціального фонду  – 117043  грн. За 2020 рік - 281 653 грн. 
Кошти організації «Наша мета»   – 52395 грн. . За 2020 рік - 57251 грн.  
Залучені кошти – 236289 грн., з них  144850  грн. за рахунок батьківської 

ради . За 2020 рік  154 115 з них  – 89 200 грн. за рахунок батьківської ради 
 
Висновок: Виходячи з аналізу виконання ремонтів та витрачення коштів за 

2021 рік вважаю що завдання поставлені перед технічним персоналом виконані 
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в межах фінансування, але  із-за незадовільної роботи та ігнорування наших 
заявок на закупівлю матеріалів та обладнання договірним відділу ОНАХТ не 
вдалося завершити перехід правої сторони аварійної системи опалення корпусу 
Б на електричне опалення, крім того ремонтів приміщень виконано в двічі 
менше ніж занаступні роки. 

 
 

7. Фінансова діяльність 
 

Бюджетне фінансування за 10 міс. 2021 р. склало - 16 276 340,00 грн., 
В кошторисі витрат з бюджетного фонду основна частина припадає на 

оплату праці – 12 491 332,91 грн., та нарахування на заробітну плату -
2 756 847,00 грн., за 10 місяців 2021 р., разом складає – 15 248 179,91 грн. 

Всього по заробітній платі виплачено: 15 248 179,91 грн. 
ІІ. Витрачено на покриття комунальних послуг – 566 784,74 грн. 
Ін. видатки профінансовано – 424 571,63 грн. 
Залишок від надходжень на 31.10.2021 р., складає – 36 803,72 грн. 
ІІІ. Використання стипендіального фонду за 10 міс. 2021 р. 
 2 076 100,00 грн. 
Спеціальний фонд фінансування за 10 міс. 2021 р. склало 
10 045 519,88 грн., 
І. В кошторисі витрат з спеціального фонду основна частина припадає на 

оплату праці – 4 902 923,36 грн., та нарахування  на заробітну плату – 
1 082 377,31 грн.,  за 10 місяців 2021 р., разом складає – 5 985 300,67 грн. 

Всього по заробітній платі виплачено: 5 985 300,67 грн. 
ІІ. Придбання товарів – 261 878,94 грн. 
Витрачено на покриття комунальних послуг – 485 320,25 грн. 
Ін. видатки профінансовано – 282 439,46 грн. 
Перехідний залишок від надходжень на 31.10.2020 р., складає  - 
 3 030 580,56 грн. 
Джерелом формування доходів спеціального фонду є оплата за навчання, 

оренда приміщень і проживання в гуртожитку. 
 

Надходження за  10 м. 2020-2021 р.   грн. 
 

Показники За 10 місяців 2020 р. 
(грн.) 

За  10 місяців 2021 р. 
(грн.) 

Відхилення 
(+),(-) 

Надходження 
грошових коштів 24 965 931,52 31 835 786,79 + 6 869 855,27 
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В т. ч. за рахунок 
державного бюджету 13 251 570,00 16 276 340,00 + 3 024 770,00 

За рахунок 
спеціального фонду 

 
7 156 132,17 

 
10 045 519,88 + 2 889 387,71 

В т. ч.,  надходження 
за навчання 4 558 229,35 5 513 926,91 + 955 697,56 

 
За 10 місяців 2021 року надходження грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 6 869 855,27 грн., в наслідок підвищення заробітної плати. 
 

Кількість ставок викладачів за 2020-2021 р.р. 
 

Показники За 2020-2021 н. р. 
 станом на 01.09.20р 

За 2021-22 н. р.  
станом на 01.09.21р  

Відхилення 
(+),(-) 

Кількість ставок 
викладачів 71,82 73,12 + 1,3 

В т.ч. за рахунок 
державного бюджету 36,33 34,64 - 1,69 

за рахунок 
спеціального фонду 35,49 38,48 + 2,99 

 
Динаміка змін надходжень і витрат грошових коштів, за 10 місяців 2021 р., 

показує ріст даних показників, що свідчить платоспроможність коледжу. 
 

 
 
         Директор коледжу                                                          Олег ГЛУШКОВ  


