
 

Виховна робота у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу  Одеської національної академії харчових 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 

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 2017/18навчального року у коледжі проводились заплановані 

науково-практичні студентські конференції, виховні заходи, відвідування 

студентами театрів і музеїв міста. 

 За основними напрямками виховної роботи проведені  заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу: 

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, 

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. 

01.09.17  проведення першого заняття у всіх навчальних групах за темою 

«Україна на карті Європи» до 26-ї річниці Незалежості. 

01.09.17 проведення свята “Посвячення в студенти”. 

Вересень 2017 проведення виховних годин "Уроки пам'яті трагедії Бабиного 

Яру та "бабиних ярів" України" у зв'язку з роковинами трагедії Бабиного Яру. 

Жовтень 2017р.: екскурсія на меморіал 411 батарея зі студентами І-х курсів 

всіх спеціальностей. 



09.10.17, 17.10.17 проведені тематичні виховні години на тему «Героями не 

народжуються, героями стають» з нагоди святкування Дня захисника України 14 

жовтня у навчальних групах 16-1марк, 14-1зв, 17-1гро. 

Жовтень 2017 - тематичні виховні години у навчальних групах за темою 

«70 років визволення України від фашистських загарбників». 

27.10.17 до Дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників студенти перших курсів ознайомлені у музеї коледжу з експозицією 

«Правнуки про переможців». 

Листопад 2017р.:  

- проведені виховні години у навчальних групах, присвячених річниці 

Голодомору 1932-33 років в Україні («Страхіття голодомору», «Пам’ятаємо 

минуле заради майбутнього» та ін.); 

- 20.11.2017 участь студентів та викладачів коледжу у всеукраїнській акції 

«Запали свічку»; 

21.11 - 22.11.17 – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у навчальних 

групах І-ІІ курсів коледжу проведені години пам’яті, організований перегляд 

презентації фото - та відео документів - свідоцтв найтрагічніших подій Майдану, 

на яких молодь знайомилася із хронологією подій від листопада 2013 до лютого 

2014 рр. в Україні. 

Грудень 2017: - проведення тематичних виховних годин у навчальних 

групах,  присвячених Дню збройних сил України. 

12 квітня 2018 р. у спортивному залі коледжу проведено традиційне 

спортивне свято  «Козацькі ігри», присвячене річниці визволення міста-героя 

Одеси від фашистських загарбників, у якому прийняли участь команди КНТІІС, 

МТТ та ТПА ОНАХТ. 

 

10 квітня 2018 р. проведення бесіди-презентації до 74-ї річниці  визволення 

м. Одеси від нацистських окупантів «Пам’ятаємо героїв-визволителів» у 

навчальній групі 17-1м. 
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26 квітня  в навчальних групах другого курсу 16-1зв, 16-1е і 16-1м 

проведений тематичний перегляд фільму і розповідь-бесіда «Пам'яті трагедії на 

Чорнобильській АЕС». 

  

08 травня 2018 р. проведене урочисте свято - військово-патріотичні 

спортивні змагання, присвячені 73-ій річниці Перемоги над нацизмом серед 

студентів 1-х курсів. 

 

8-9 травня 2018р.  традиційне привітання студентами  коледжу ветеранів – 

учасників бойових дій та учасників трудового фронту -  мікрорайону  Дмитрівка 

Київського району м. Одеси. 

 
Травень 2018 р. – проведені тематичні заходи до річниці трагедії депортації 

кримських татар 

 

- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені виховні години, присвячені 

Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  
 

 

17 травня 2018 р. на базі Одеського фінансово-економічного коледжу 

КНТЕУ відбулася конференція – обласний конкурс студентських проектів на 

тему: «Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності і відродження 
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державності (1917-1921 рр.) До сторіччя УНР»  серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації Одеської області.  

 
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 театрів м. Одеси. 

13.09.2017 р. студенти 1-го курсу відвідали театр юного глядача і 

знайомились з героями твору І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 

24.11.17 проведення студентської науково-практичної конференції «Від 

бізнес-ідеї до бізнес-проекту», для студентів ІІІ-IV курсів коледжу різних 

спеціальностей.  

20.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до використання 

альтернативних видів енергії» студентів спеціальності «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд». 

28.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Європейський вибір – професія «Еколог»: значимість, актуальність, 

затребуваність», студентів ІІ курсів всіх спеціальностей і студентів спеціальності 

«Прикладна екологія»; 

30.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції на 

тему «Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива (бензин) 

різноманітних видів та виробників» для студентів ІІІ курсів спеціальностей 

«Переробка нафти і газу» та «Прикладна екологія». 

Грудень 2017року: 

– проведення студентської науково-практичної конференції «Сучасні 

рішення в сфері телекомунікаційних технологій» студентів спеціальності 

«Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку»; 

- проведення тематично-виховного заходу з фізики «Наукова революція. 

Електрика: минуле, дійсне і майбутнє» для студентів 1-2 курсів. 

05.12.2017 -  проведення студентської науково-практичної конференції на 

тему «Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних технологій» студентів 

спеціальності «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку». 
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Листопад 2017 студенти навчальної групи 16-1пд відвідали кінотеатр 

«Золотий Дюк».  

Лютий 2018 року: 

- Проведений зі студентами навчальної групи 15-1ек  виховний захід 

«Традиції предків», присвяченим народним традиціям та обрядам в день 

«Стрітення». 

 

- Проведений майстер-клас «Інтернет-маркетинг: тренди 2018 року» з 

інтернет-маркетингу для студентів ІІ курсу за спеціальностями «Маркетинг» і 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», викладачем кафедри 

менеджменту і логістики ОНАХТ, к.е.н. Бондар В.А. 

-  

15 лютого 2018 року студенти групи 16-1ел під керівництвом класного 

керівника Котіц Н.М. провели виховний захід, присвячений  Масляній. 

-  

З 8 по 15 лютого 2018 року викладачем зарубіжної літератури Волинчук 

О.В. проведена книжкова виставка 190 років від дня народження Ж. Верна. 

-  

21 квітня 2018 року під керівництвом викладача "Культурології" 

Пеньковською Т.К. зі студентами навчальних груп 17-1то і 16-1зв проведений  
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відкритий тематичний захід "Від пісень чумаків до сучасної літератури" в 

Літературному музеї міста Одеси. 

 
03 травня 2018 року  для студентів навчальної  групи 17-1пд-марк 

викладачем зарубіжної літератури Волинчук О.В. було проведено брейн-ринг на 

тему «Книги – морська глибина…», присвячений Всесвітньому дню книги та 

авторського права. 
 

 

 

-  

07 червня 2018 року для студентів перших курсів проведений виховний 

захід «Імена предків. Мова» присвячений питанням об’єднання поколінь людей 

традиціями, звичаями, піснями, родинними цінностями, прізвищами. 

 

 

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 технікуму 

(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; 
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- 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; 

- 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. 

Вересень 2017: 

- ознайомлення студентів коледжуу 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 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 

несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, листопад 2017 року – проведення загальних зборів студентів 

коледжу, які проживають у гуртожитках №6 (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 2017: 

- вибори активу батьківської ради, організація взаємодії між адміністрацією 

коледжу і батьківською радою. 

- лекція для студентів ІІІ-IV курсів про виборче законодавство і значення 

участі кожного громадянина у виборчому процесі. 

25.10.2017 - проведення конференції студентської молоді, вибори активу 

студентського самоврядування коледжу. 

Жовтень 2017:  

- анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового набору  

на наявність проблем адаптації; 

- 20.10.17 р. – профілактичний захід з профілактики вживання наркотичних 

речовин та їх шкідливого впливу на здоров’я людини за сприяння громадської 

організації «НАРКОНОН». 

- 02.11 – 03.11.17 р. відвідування студентами коледжу дводенного 

семінару-тренінгу у рамках проекту «Підвищення рівня обізнаності вразливих 

дітей та молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування», організатором 

якого виступила громадська організація «Віра, Надія, Любов». 

10.11.17 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»; 

Грудень 2017: - проведення тижня права: книжкова виставка, виставка 

плакатів з правового виховання, тематичні виховні години з правової тематики, 

тестування студентів, спілкування з працівниками органів внутрішніх справ, 

бесіда з представниками батьківської ради та відвідування студентами коледжу 

музею історії міністерства внутрішніх справ; проведення гри «Юридичний 

аукціон» для студентів 1-2-х курсів. 

04.12-10.12.17 р. проведення тематичної виставки студентських плакатів 

до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

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”. 

16.04.18 по 19.04.18рр. в рамках правопросвітницького проекту «Я маю 

право!»  відповідно плану правового виховання ОНАХТ у 2018 році проведені: 

- виставка плакатів з правової тематики; 

-демонстрація відеоролику із протидії торгівлі людьми під назвою 

«Українці в якості наркокур’єрів»; 

 

 

27 квітня проведений виховний захід «Поліція і ти» зі студентами 

навчальних груп 15-1ел та 17-2гро коледжу. 
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22 травня відбувся обласний правовий турнір«Юридичний аукціон», у 

якому прийняли участь студенти коледжу та 8 команд різних навчальних 

закладів Одеської області. 

 

Травень 2018р. - екскурсія в музей історії органів внутрішніх справ 

 
студентів 2 курсу електромеханічного відділення коледжу під керівництвом 

викладача правознавства Пеньковської Н.К. 

21 травня 2018 року циклової комісією готельно-ресторанної справи та 

туризму проведена конференція на тему «Нормативно-правове регулювання в 

туристичній діяльності» для студентів спеціальності Туристичне 

обслуговування. 

 

 

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. 

Вересень: проведення практичним психологом коледжу лекції для 

студентів І-ІІ курсів на тему «Відповідальність за паління у громадських місцях 

(порушення ст.184 ч. І)). 

Вересень 2017 – участь студентів коледжу у міському заході – 

імпровізованому «Місті професій» у парку ім. Т.Г. Шевченка; 

- Проведення тематичних бесід, присвячених 155 річниці з дня народження 

видатного американського письменника О’Генрі зі студентами навчальних груп 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/28405370798_6ea1f522f6_o.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_2682_1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/suvwh9asp6m.jpg


перших курсів коледжу. 

Жовтень 2017: 

26.10.17 р. - проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних 

виробів “Золота осінь” студентів коледжу спеціальності «Комерційна 

діяльність», «Підприємницька діяльність», «Маркетинг», «Туристичне 

обслуговування» під гаслом «Добро доступно кожному: відчини своє серце!» 

разом за участі представників благодійного фонду допомоги хворим дітям 

«Бджілка» і організація збору коштів на УЗІ-скальпель для нейрохірургічного 

відділення Одеської дитячої клінічної обласної лікарні. 

Листопад 2017:  

- 02.11.17 р. проведення тематичного виховного заходу до Міжнародного 

дня рідної мови «Українська мова та національна культура» для студентів 

третього курсу коледжу; 

- 07.11.17 р. проведення тематичного заходу, присвяченого Дню української 

писемності та мови для студентів других курсів коледжу; 

- 08.11.17 р. проведення свята української мови до Дня української 

писемності та мови для студентів першого курсу коледжу; 

- 12.11.17 р. – відвідування студентами другого курсу коледжу Грецького 

фонду культури; 

- проведення конкурсу стіннівок серед навчальних груп за темою «Життя та 

творчість шведської письменниці Астрід Ліндгрен» з нагоди 120-річчя від дня 

народження.  

Грудень 2017: 04.12.17 р. проведення студентської науково-практичної 

конференції гуманітарного напрямку «Мандрівний філософ», присвяченої 295-й 

річниці від дня народження Г. Сковороди. 
-  

18 лютого циклова комісія Готельно-ресторанної справи та туризму зі 

студентами ІІІ курсу спеціальності "Ресторанна справа" прийняли участь у святі, 

присвяченому Масляній, в Міському саду. 

 
20 березня 2018 проведений тематичний  виховний  захід "Spring and it’s 

holidays"  зі студентами навчальної групи 16-1пд коледжу. 

-  

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-9c6392a2556212f8839d853b0fd56a05-v.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-52805b6e1b571e568f2f3b40a9e45d2a-v.jpg


- 19 травня 2017 року студенти коледжу прийняли участь в щорічній 

історичній науково-практичній конференції студентської молоді «Історія Одеси 

в особах», що проводилась на базі коледжу промислової автоматики ОНАХТ.  

05 квітня 2018 року проведена науково-практична студентська конференція 

гуманітарного напрямку на тему «Поезія як можливість висловлення особистої 

думки, переживань і роздумів сучасної людини», присвячена Всесвітньому дню 

поезії. 

 

 

31 травня 2018 року проведений конкурс читців віршей українських поетів 

«Світ поезії», участниками которого стали 12 студентов I - II курсов коледжу. 

 

 

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”. 

29.09 – 01.10.2017 участь студентів  коледжу спеціальності «Прикладна 

екологія» у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і 

студентів на тему «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». 

Вересень 2017 проведення ознайомлювальної лекції зі студентами коледжу 

«Об’єкт ПЗФ – дендропарк «Студентський». 

Жовтень 2017 року: 

- проведення лекції-презентації «Наш дендропарк – наша гордість» для 

студентів першого курсу; 

-  03.10.17 р. – інтегрований семінар «Легені міста», присвячений питанням 

реконструкції занедбаних історичних місць (Дюковський і Савицький парки) 

міста Одеси за участі студентів коледжу спеціальності «Прикладна екологія», 

«Туристичне обслуговування»; 
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- 06.10.17 р. – урочисті заходи, з нагоди 40-річчя заснування дендропарку 

«Студентський» з відкриттям пам’ятного знаку. 

Листопад 2017 року: 

 - проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не паління; 

- проведення студентської науково-практичної конференції «Європейський 

вибір – професія «Еколог»» для студентів других курсів всіх спеціальностей 

коледжу. 

Березень 2018 року  

- Студенти спеціальності 101 «Екологія» ІІІ курсу навчання Гринчак К. і 

Алексанова А., під керівництвом викладача спецдисциплін циклової комісії 

«Прикладна екологія» Березовської Л.В., взяли участь у Міжнародному конкурсі 

«Вlack Sea Science 2018» студентських наукових робіт представників Білорусі, 

Польщі, Казахстану, Болгарії, Китаю, Молдови, Сербії, України. 

 
22 березня 2018 року  проведена  студентська науково-практична 

конференція «Роль екологічної освіти в різних спеціальностях» для студентів ІІ 

курсів коледжу. 

 
З 30 березня по 11 травня 2018 року співробітники коледжу сумісно зі 

студентською молоддю прийняли участь в  акції «За чисте довкілля», під час 

якої  проведено комплекс організаційно-практичних заходів щодо належного 

утримаання території дендропарку «Студентський».  

-  

21 квітня – До Дня довкілля в навчальній групі 16-1ек проведений виховний 

захід, присвячений історії дендропарку «Студентський». 
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-  

21 і 23 квітня проведення циклу виховних заходів у всіх навчальних групах 

коледжу до Дня Довкілля і Дня Землі: демонстрація презентацій, відеороліків, 

присвячених захисту навколишнього природного середовища.  

 Розміщений на сайті коледжу До Дня довкілля відеоролика, присвяченого 

об'єкту природно-заповідного фонду, дендропарку «Студентський». 

 
19 травня поповнена рослинна колекція дендропарку Студентський: 

-  

- за ініціативи студентів та викладачів коледжу висадження на території 

дендропарку саджанця японської сакури.  
-  

3 травня 2018 року у навчальній групі 15-1ек було проведено практичне 

заняття на Куяльницькому лимані, головною метою якого визначено 

дослідження методів екологічної зйомки, забору і транспортування води з 

лиману. 

 
 

 

6  Естетичне виховання 

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури. 

Протягом навчального року перегляд вистав у  театрах міста (Театр юного 
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глядача, Український театр ім. В. Василька, Одеський академічний театр 

музичної комедії та ін.). 

01.09.17 святковий концерт до Дня знань.  

05.10.17 проведення святкового концерту з нагоди Дня працівника освіти. 

11.10, 28.10.17 р. – відвідування студентами першого курсу Одеського 

художнього музею. 

Вересень-жовтень 2017 – проведення тижня Туризму: 

- проведення інтелектуально-спортивного квесту у Дюківському парку м. 

Одеси; 

- проведення інтелектуальної гри «Брейн-Ринг» за темою зеленого туризму і 

екологічних проблем планети, пов’язаних з господарською діяльністю людства; 

-  проведення урочистої посвяти студентів перших і других курсів 

спеціальності «Туристичне обслуговування» у туристи; 

- відвідування студентами спеціальності «Туристичне обслуговування» 

замку Курисів в с. Петровка Лиманського району в рамках парарекреаційно-

пізнавального туризму; 

- проведення навчального квесту зі студентами 2 курсу спеціальності 

«Туристичне обслуговування», спрямованого на вивчення історії Одеси і вулиць 

міста. 

Листопад 2017 – відвідування студентами спеціальності «готельно-

ресторанна справа» в рамках екскурсії ресторану вищого класу 

«Олександрівський» і готельно-ресторанний комплекс «Лондон». 

02.11.17 – відвідування студентами четвертого курсу Музею звуку. 

17.11.17 проведення святкового концерту, присвяченого міжнародному Дню 

студента. 

29.11.17 р. проведення виховного заходу «Світове чаювання» до 

Всесвітнього дня чаю. 

8 січня 2018 року закінчився п'ятиденний авторський тур "Волинське 

Різдво" випускниці спеціальності "Туристичне обслуговування" Куземської І. , в 

якому взяли участь 35 студентів коледжу. 

 

15 лютого 2018 року відбувся виховний захід англійською мовою «St. 

Valentine’s Day» у навчальних групах 17-1то і 17-1т до  Дня Святого Валентина.  
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. 

20 лютого 2018 року пройшов випуск молодших спеціалістів "Випуск. Зима 

2018" – навчальні групи 14-1м, 14-1то, 14-1го.  

 
07 березня 2018 року На честь Міжнародного жіночого дня організоване 

привітання викладачів-жінок і студенток коледжу.  

 

22 квітня 2018 року студенти коледжу під керівництвом викладача 

Пеньківської Т.К. відвідали археологічний музей (в контексті світової культури - 

"Заглядаючи в минуле"). 

 

04 травня 2018 року студентка навчальної групи  17-1 пд-марк Кушнір О. 

прийняла участь  у п’ятій історичній науково-практичній конференції 

студентської молоді «Історія Одеси в особах» на базі Коледжу промислової 

автоматики та інформації ОНАХТ. 

 
10 травня 2018 р. був проведений тематичний захід «London Sightseeing 

Tour» («Подорож до Лондона»)  у формі віртуальної екскурсії для студентів 1 
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курсу навчальної групи 17-1то  та студентів 3 курсу навчальної групи 15-1а. 

 

 

18 травня 2018 року студенти коледжу прийняли участь в огляді-конкурсі 

художньої самодіяльності серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації "Студентська весна 

2018". 

 

 

22 травня 2018 року проведений Конкурс краси і талантів «Міс Коледж 

2018». 

  

05 червня 2018 року проведена  гра «Брейн ринг з фізики» для студентів І 

курсів всіх спеціальностей. 

 
 

Червень 2018 року: 

- студенти навчальної групи  групи 15-1е відвідали музей «Таємниці 

підземної Одеси». 

 

14 червня 2018 студенти навчальної групи 17-1м відвідали археологічний 

музей м. Одеси. 
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29.06.2018 року – проведення урочистих заходів коледжу, присвячених 

випуску молодших спеціалістів. 

 

7 Трудове виховання 

Мета:  удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу  до 

майбутньої професії. 

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. 

 

Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

технікуму. 

20.09.17 р. – проведення майстер класу з маркетингу та підприємництва 

для студентів спеціальності «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за участю викладачів ОНАХТ. 

21.09.17 р. – студенти спеціальності «Туристичне обслуговування» 

прийняли участь у дослідно-експериментальній роботі з впровадження курсу 

«Фінансова грамотність», яка організована МОН і Національний банк України. 

23.09.17 р. – студенти спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

прийняли участь у фестивалі STEM – освіти, який проводився у Музеї цікавої 

науки. 

03.10.17 -  проведення кулінарного конкурсу "Батл етнічних кухонь» серед 

студентів 3 курсу спеціальності "Ресторанне обслуговування". 

Жовтень: проведення бесіди зі студентами нового набору за темою «Як 

обрана професія впливає на подальше життя»; 09.11.17 проведення Дня 

відкритих дверей у новому форматі інтелектуально-розважального квесту для 

учнів випускних класів шкіл Київського району м. Одеси з метою залучення їх 

на навчання до технікуму.  

Листопад 2017 проведення студентських науково-практичних конференцій: 
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- «Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до використання 

альтернативних видів енергії»; 

- «Від бізнес-ідеї до бізнес-проекту»; 

- «Європейський вибір – професія «Еколог»; 

- «Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива (бензин) 

різноманітних видів та виробників». 

01.11.17 р. – проведення для студентів четвертого курсу спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

спільних занять разом з викладачами кафедри «Електромеханіки та 

мехатроніки». 

02.11.17 р. – студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування» 

прийняли участь у кулінарному конкурсі ОНАХТ приготування страв на мангалі 

«Барбекю». 

23.11.17 – участь студентки спеціальності «Прикладна екологія» у ІV 

науково-практичній конференції ВНЗ І-ІІ р. а. Одеської області «Ярмарок бізнес-

проектів». 

Грудень 2017 року – проведення студентських науково-практичних 

конференцій: 

- «Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних технологій». 

Березень 2018 року 

 – проведення відкритого заняття  з дисципліни «Барна справа» для 

студентів спеціальностей  «Ресторанне обслуговування» і «Готельно-ресторанна 

справа» викладачем спецдисциплін з ресторанної справи Гусак-Шкловською 

Я.Д. і фахівцем з виноробства, викладачем ОНАХТ Саркісян А.О., сомельє 

Міжнародного рівня. 

-  

- студенти ІІ курсу спеціальності «Маркетинг» Котолевець А. та Мальчева 

А.  під керівництвом завідуючої відділенням технолого-екологічним та 

економіки Березовської Л.В. прийняли участь у засіданні міжвузівського 

студентського круглого столу на тему   «Національні особливості реклами», який 

проходив у гостинних стінах ОТК ОНАХТ. 

-  
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22 березня 2018 року студентки Мальчева А. (спеціальність «Маркетинг», ІІ 

курс) і  Купріянова О. (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», ІІ курс) – під керівництвом викладача вищої категорії КНТІІС 

ОНАХТ Варданян К.Д. посіли третє командне місце на обласній олімпіаді з 

економіки для студентів ВНЗ І-ІІ рівня за темою: «Трудові ресурси, 

продуктивність праці та оплата праці» на базі ОТК ОНАХТ. 

 
27 березня 2018 року проведено студентську науково-практичну 

конференцію Циклової комісії Готельно-ресторанної справи та туризму на тему 

"Організація роботи, проживання та харчування туристичних комплексів" для 

студентів 1-3 курсів спеціальностей "Ресторанне обслуговування", "Туризм", 

"Готельно-ресторанна справа". 

-  

30 березня 2018 року проведена студентська науково практична  

конференція «Альтернативні джерела енергії та енергозбереження в 

нафтогазовій промисловості» 

 
04 квітня 2018 року проведений брейн-ринг у навчальній  групі 14-1а 

викладачем Резніковою Т.М. з питань організації оплати праці на підприємстві 

та технічного обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та засобів 

автоматизації. 
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05 квітня 2018 року відвідування студентами навчальних груп 14-1а та 15-

1а  під керівництвом голови циклової комісії Гратій Т.І. Ярмарки вакансій в 

Одеській національній академії харчових технологій 

-  

-  

06 квітня 2018 року у навчальній групі 15-1а викладачем Бурнас Н.П. було 

проведено відкрите заняття з  предмету «Проектування систем автоматизації»  за 

темою «Принципові електричні схеми живлення. Розрахунок та вибір 

пускозахисних апаратів». 

 
 

11 квітня 2018  відбулась студентська науково-практична конференція за 

темою «Автоматизація нафтогазової промисловості. Сучасне і майбутнє» для 

студентів III, IV курсів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 

-  

18 квітня 2018року студенти групи 15-1м на чолі з викладачем Аль-Дандал 

Р.С. прийняли участь у студентській науково-практичній конференції на тему: 

«Харчові технології»  в Одеській національній академії харчових технологій , де 

були представлені сучасні та перспективні технології, які застосовуються у 

харчовій промисловості.  

 

19 квітня 2018 року проведений День відкритих дверей у вигляді 

інтелектуально-розважального КВЕСТу для школярів м. Одеси із метою 

залучення абітурієнтів до вступу у коледж. 
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-  

-  

20 квітня 2018 року студентка ІІІ курсу спеціальності «Комерційна 

діяльність» Кунцяк Н. під керівництвом викладача спецдисциплін Богач Ю. В. 

прийняла участь у круглому столі XV Всеукраїнської наукової конференції 

студентів: «Від start-up до реального проекту» на кафедра управління бізнесом 

факультету технології зерна і зернового бізнесу Одеської національної академії 

харчових технологій. 

-  

-  

26 квітня 2018 року студенти навчальної  групи 15-1ек відвідали Фізико-

хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України під керівництвом викладача 

спецдисциплін Котіц Н.М. в рамках навчальної практики. 

 

19 травня 2018 року проведений  День відкритих дверей в стилі Open 

Air під назвою «Травневі в Дендропарку Коледжу» із метою залучення 

абітурієнтів до вступу у коледж.  

 

Травень 2018 року: 

- студенти 2 і 3 курсів спеціальностей «Комерційна діяльність», 

«Маркетинг», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». взяли участь у 

IV Консьюмерському фестивалі, який щорічно проходить в Одеській 

національній академії харчових технологій. Цього року формула фестивалю: 

«Від бізнес-ідеї до готового продукту». 
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- викладач спецдисциплін з готельно-ресторанної справи Гусак-Шкловська 

Я. Д. і студент 3 курсу спеціальності «Ресторанне обслуговування» Михайлов Р. 

прийняли участь у івенті "Індустрія гостинності - 2018".  

 

Червень 2018 року:  

- студенти ІІ курсу навчальної  групи 16-1марк спеціальності 075 

«Маркетинг» в рамках навчальної практики відвідали виставку «Інтер 

транспорт» в галереї виставкового центру Морвокзалу на XVII Міжнародному 

тижні з торгівлі та транспорту 

 

- Відпрацьовання авторського туру Ковальчук А. на Поділлі для студентів 

навчальних груп 15-1то і 16-1тур спеціальностей "Туризм" і "Туристичне 

обслуговування. 

 

 

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. 

28.09.17 р. – практичне заняття з протидії надзвичайним ситуаціям зі 

студентами технікуму і викладачами. 
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На протязі навчального року проведення тематичних бесід «Правила 

особистої гігієни», «Раціональне харчування», «Профілактика туберкульозу», 

«Інфекційні захворювання та їх профілактика», «Гігієна статевого життя». 

21.10.17 р. студенти технікуму взяли участь у спортивному фестивалі 

«Закрома» на запрошення спортивно-молодіжної організації «Спорт для всіх». 

27.11.17 р. – проведення відкритого виховного заходу для студентів перших 

курсів «Віруси і захист від епідемій». 

08.09.17 – Олімпійський урок. Бесіда «Настільний теніс – олімпійський вид 

спорту». Міні – турнір з настільного тенісу. 

11.09-15.09.17– проведення спортивно-масового заходу, присвяченому 

Всеукраїнському Олімпійському тижню та дню фізичної культури: 

11.09.2017 – День армреслінга; 

12.09.2017 – День гирьового спорту; 

13.09.2017 – День стрибуна; 

14.09.2017 – День сили (підтягування на перекладині, згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи, вихід сили, підтягування на низькій 

перекладині). 

25.09 -29.09.17 проведення першості технікуму з міні-футболу. 

03.10.17 - проведення першості технікуму з настільного тенісу. 

05.10.17 – першість технікуму з шахів. 

09.10.17 – першість технікуму з шашок. 

10.10 – 11.10.17 проведення першості технікуму з волейболу. 

24.10 – 26.10.17 проведення першості технікуму з баскетболу. 

Команда технікуму прийняла участь у ХХІІІ обласних спортивних іграх 

ВНЗ І-ІІ р.а. з такими результатами: 

- настольний теніс  - дівчата V місце (09.11.17); 

- шахи (юнаки) – І місце (жовтень 2017); 

- шахи (дівчата) –ІІІ місце (жовтень 2017); 

- шашки (юнаки) –ІІ місце (жовтень 2017); 

- баскетбол (дівчата) – Х місце (07.12 – 15.12.17); 

- баскетбол (юнаки) – V місце (листопад 2017); 

- Настільний теніс (юнаки) (11.12.17); 

- Футзал (дівчата) X місце (листопад 2017); 

- Футзал(юнаки) XII місце (жовтень 2017). 

06.03.2018 проведена єдина кураторська година для студентів за участю 

викладачів та адміністрації  коледжу на тему "Кір та інші інфекційні 

захворювання". 



-  

26 березня 2018 року для студентів коледжу була проведена лекція на тему 

"Кризова вагітність" громадською організацією "Збережи життя інт". 

-  

15 травня 2018 проведена студентська науково-практична конференція 

гуманітарного напрямку «Важливість гуманітарних акцій міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в сучасних умовах». 

 

 

01 червня 2018 року відбувся спортивний захід «День здоров'я», в якому 

взяли участь студенти навчальної групи 17-1м. 

 

Червень 2018 студенти навчальної групи 17-1 пд-марк під керівництвом 

викладача фізкультури Кіріної М.А. взяли участь у Всеукраїнському забігу 

«Зелена миля - 2018». 
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Команда технікуму прийняла участь у ХХІІІ обласних спортивних іграх 

ВНЗ І-ІІ р.а. з такими результатами: 

- шашки (юнаки) –ІІ місце (березень 2018); 

- шашки (дівчата) –ІІ місце (березень 2018); 

- гандбол (дівчата) – ІІ місце (березень 2018); 

- гандбол (юнаки) – ІV місце (квітень 2018); 

- легка атлетика - V місце (травень 2018); 

- Футзал (дівчата) ІX місце (квітень-травень 2018); 

- Футзал(юнаки) X місце (квітень 2018). 

Команда коледжу посіла 3 загальнокомандне місце у ХХІІІ обласних 

спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІр.а. і  ІV місце у обласній олімпіаді з дисципліни 

Фізичне виховання. 

 

Враховуючи мету та завдання національно-патріотичного виховання молоді 

зазначеною Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №641 від 16.06.15 

року адміністрація коледжу основні зусилля зосередила на формуванні у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини. Найважливішим пріоритетом цієї роботи стало формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини.  

Найбільш значимою складовою у підтримці системи національно-

патріотичної діяльності навчального закладу стало безумовне виконання Указу 

Президента України № 497 від 23.08.15 року «Про відзначення у 2015 році Дня 

захисника України», Указу Президента України № 633/2015 від 09.11.15 року 

«Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи». та систематична 

методична підтримка і допомога керівництва ОНАХТ. Відзначається 

безпосередній вплив на ефективність виконання виховних заходів та збільшення 

їх кількості. 

Завдяки раціоналізації планування виховної роботи з урахуванням інтересів 

студентів і умов сучасності підвищилась активність молоді щодо відвідування 

музеїв, театрів міста, загально - міських і загально - державних громадських 

заходів. 

На протязі року ведеться систематична робота з психологічного і 

соціального супроводу студентів (у тому рахунку студентів пільгових категорій) 

і надання їм всебічної допомоги щодо адаптації до змін в суспільстві, 

забезпечення соціального захисту відповідно до вимог законодавства України, 

сприяння отримання матеріальної допомоги від держави. 

Цілеспрямована робота щодо екологічного виховання крім систематичних 

повсякденних заходів знайшли своє відображення у проведенні акцій з 

оновлення колекції насаджень дендропарку «Студентський». 



Аналіз результатів проведення науково-практичних студентських 

конференцій (категорія, кількість бажаючих готувати доповіді і виступати, 

сучасне оформлення та супровід доповідей) свідчить про підвищення інтересу 

студентської молоді до участі та проведення зазначених заходів. 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 


