
Інформаційна довідка  

щодо проведення студентських науково-практичних конференцій у 

Коледжі нафтогазових технологій, інженерії  

та інфраструктури сервісу ОНАХТ 

 
За планом науково-практичних студентських конференцій у І семестрі 

2017/18 навчального року передбачалось проведення у коледжі наступних 

конференцій: 

            - Європейський вибір – професія «Еколог»: значимість, 

актуальність, потреба (жовтень  2017р.); 

 - Від бізнес ідеї до бізнес-проекту (листопад 2017р.); 

  - Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива 

(бензин) різноманітних видів та виробників (листопад 2017р.) 

- Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних технологій 

(листопад 2017р.) 

- Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до  

використання альтернативних видів енергії (листопад 

2017р.) 

План проведення науково-практичних студентських конференцій був 

виконаний. Також за додатковим планом циклової комісії мов та літератур була 

проведена конференція до 295-ї річниці від дня народження Григорія Сковороди 

«Мандрівний філософ». 

20 листопада 2017 року відбулася студентська науково-практична 

конференція  «Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до  

використання альтернативних видів енергії» для студентів спеціальності 

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд. Найбільш цікавими доповідями були «Електроенергетика України: 

проблеми і перспективи» студентів Бойко О. і Ракула О., «Енергозбереження ів 

енергоефективність» студента Донцова М., «Вторинні енергоресурси» студентів 

Димитрова Ю. і Чикіна В. Запрошені гості з академії: к.т.н., декан факультету 

нафти, газу та екології Шпирко Т.В., Калініченко С.П., заступник головного 

інженеру Центрального РЕС м. Одеси. Визначена кількість присутніх студентів – 

близько 60 осіб. 

24 листопада 2017 року відбулася щорічна студентська науково-практична 

конференція «Від бізнес-ідеї до бізнес-проекту», підготовлена циклової комісією 

економічних дисциплін. У конференції брали участь студенти ІІІ-IV курсів 

коледжу різних спеціальностей. Основною метою заходу було проведення 

конкурсу бізнес-ідей та проектів, який проводиться з метою створення умов для 

здійснення підприємницької ініціативи студентів, розвитку 

конкурентоспроможної особистості, соціальної відповідальності та 

підприємливості. Присутні гості: Серед запрошених гостей були присутні 

представники ОНАХТ: Каламан О.Б. - директор навчально-наукового інституту 

прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е.Ванштейна, к.е.н., доцент; 

Соц С.М. - декан факультету зерна і зернового бізнесу, к.т.н., доцент; 



Агєєва І.М. - декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики, к.е.н., 

доцент; Басюркіна Н.І. - завідуюча кафедри управління бізнесом, к.е.н., доцент; 

Мельник Ю.М. - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту; 

Євтушок О.В. - к.е.н., асистент кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі; 

Лозовська А.Н. - к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва 

та торгівлі; Чернякова Р.А. - старший викладач кафедри менеджменту і 

логістики. Гості та члени оргкомітету відзначили високий рівень представлених 

доповідей. Найцікавіші доповіді учасників були заохочені не тільки почесними 

грамотами, а й подарунками, які були надані нашими гостями. Зокрема 

студентка Кунцяк Н. отримала сертифікат на відвідування тренінгу «Управління 

конфліктами» від бізнес-консультанта по персоналу - тренера, НЛП-практика, 

психолога-конфликтолога, к. е. н., доцента Козак Є.Б. Завдяки викладачам 

учасники конференції в черговий раз показали високий рівень знань і умінь, 

який вони отримали під час навчання в коледжі. Участь в заходах подібного 

роду дає студентам досвід, впевненість в своїх силах і відкриває горизонти, до 

яких треба прагнути. 

 Визначена кількість присутніх студентів близько 60 осіб. 

28 листопада 2017 року відбулася студентська науково-практична 

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

актуальність, затребуваність» для студентів спеціальності 5.04010602 

«Прикладна екологія» на якій студенти розкрили актуальність і значущість своєї 

майбутньої професії. 

Мета конференції - висвітлити професійні навички екологів з усіх боків - 

була досягнута, оскільки своїми доповідями студенти розкрили суть професії 

інженера-еколога, аудитора, вченого, еколога-економіста і еколога-правознавця, 

звернули увагу на значення екологічного контролю та екологічного маркетингу. 

Серед виступаючих з доповідями студентів варто відзначити роботи Терземана 

Володимира, Ганич Анни, Гринчак Катерини, Котолевець Анни і Мудренко 

Аліни, Скрипки Катерини і Карташової Тетяни. 

В якості запрошеного гостя і експерта на конференції виступила завідувач 

кафедри екології та природоохоронних технологій ОНАХТ, доктор технічних 

наук, професор Крусір Галина Всеволодівна, яка брала активну участь в 

обговоренні доповідей, задавала цікаві питання і відстоювала цінність кожного 

обговорюваного екологічного спрямування. По завершенню конференції Крусір 

Г. В. підвела підсумки заходу, висловивши впевненість, що саме за такими 

гідними екологами, як студенти КНТІІС ОНАХТ, - майбутнє професії. 

30 листопада 2017 року проведена студентська науково-практична 

конференція «Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива 

(бензин) різноманітних видів та виробників» («Вихлопні гази») для студентів 

спеціальностей 5.05130103 «Переробка нафти і газу» та 5.04010602 «Прикладна 

екологія».  

Були присутні: Георгієш Катерина Вікторівна - к.т.н., старший викладач 

каф. Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, ёАль Дандал 

Р.С. – к.т.н., зав. Кафедрою нафтогазових і хімічних технологій та біоінженерії 

КНТІІС ОНАХТ, викладачі і студенти. 



Найбільш цікавими були доповіді Чебан Ганни (гр. 15-1т) «Загальний огляд 

і розвиток автомобільного транспорту», Михайлуци Анастасії (гр. 15-1т), яка 

розглянула якість і склад вихлопних газів бензинових і дизельних двигунів, 

Алексанової Ганни і Гринчак Катерини (гр. 15-1ек), які довели до аудиторії про 

вплив вихлопних газів на здоров'я людини. Всі доклади супроводжувались 

демонстрацією слайдів, презентацій, хімічних дослідів. Учасникам було задано 

багато питань. Присутні близько 60 осіб. 

5 грудня 2017 року відбулася студентська науково-практична конференція 

“Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних систем” для студентів 

спеціальності 5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного 

обладнання електрозв’язку». Основна мета заходу — дізнатися більше про 

новітні технології, які зробили прорив за останні роки і про тренди телеком-

індустрії на наступний рік. Запрошені були студенти-зв'язківці II, III та IV 

курсів. З найбільш цікавими докладами виступили студенти: Бодарева Валерія, 

(гр. 14-1зв) - “Хмарні технології в телекомунікаціях”,  

Боровик Катерина, (гр. 14-1зв) - “Всесвітній межбанківський канал зв'язку 

S.W.I.F.T.”,  Каковкіна Катерина, (гр. 15-1зв) - “Іновації і нанотехнології.   

Усі доповіді студенти супроводжували презентаціями і слайдами. 

У заключній частині конференції були зроблені висновки щодо досягнень у 

сфері телекомунікацій та їх впливу на сучасне життя людини. А також зроблені 

прогнози розвитку нового покоління цифрового стандарту зв'язку в Україні у 

наступні роки. Запрошений2 був к.т.н., декан факультету Комп’ютерної 

інженерії, програмування та кіберзахисту Котлик С.В. Визначена кількість 

присутніх студентів – близько 50 осіб. 

Викладачами циклової комісії мов та літератур 4 грудня 2017 р. було 

проведено культурно-освітню конференцію «Мандрівний філософ», приурочену 

295-й річниці від дня народження видатного українського мислителя, філософа, 

гуманіста, просвітителя, письменника, лінгвіста, педагога та музиканта Григорія 

Сковороди. Доповіді та презентації позитивно вплинули на аудиторію, слухачі 

збагатили свої знання про українського Сократа, його різносторонню творчість 

як філософа-мислителя, письменника, педагога, музиканта, художника, знавця 

духовної спадщини античності і середньовіччя, інтелектуальних досягнень 

ранньомодернового часу. Всі були згодні, що Сковорода – рідкісний приклад 

узгодження власної філософської системи із обраним ним способом життєвої 

поведінки, що безперечно заслуговує поваги. Він постійно вчився, поглиблював 

свої знання, передаючи їх одночасно іншим. 

Із нагоди свята була оформлена книжково-ілюстративна виставка. Студенти 

групи 14-1 то разом з викладачем Кубовою Т. Н. взяли участь в конференції, 

презентувавши біографію Григорія Сковороди, деякі факти перебування за 

кордоном англійською мовою, а також провели конкурс на кращого перекладача 

афоризмів. 

Під час заходу панувала творча, невимушена, жива атмосфера, адже 

поетичні та філософські твори, написані майже три століття тому, актуальні й 

сьогодні: вони мудро вчать людину бути самою собою, займатися справою за 

покликанням, прагнути духовного зростання, самопізнання і не ставити понад 

усе титули, звання і матеріальні блага.  



На конференцію були запрошені Соловей А.О., директор інституту 

культури ОНАХТ і викладачі кафедри українознавства ОНАХТ.  

Визначена кількість студентів першого року навчання – близько 35. 

 

Студенти ТГНП приймають активну участь у науково-практичних 

конференціях, які проводяться академією та її структурними підрозділами: 

- студенти ІІІ курсу групи 15-1ек спеціальності «Прикладна екологія» 

Гринчак Катерина, Рудашевський Артур та Побережнюк Руслан прийняли 

участь у Х Всеукраїнська науково-практичній конференції молодих учених та 

студентів «Проблеми формування здорового способу життя молоді» на базі 

ОНАХТ з доповіддю на тему «Екологічні аспекти здоров’я та захворюваності 

людини»; 

- студентка спеціальності «Прикладна екологія» групи 14-1ек Ганич Анна 

взяла участь в IV науково-практичної студентської конференції ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації Одеської області «Ярмарок бізнес-проектів» на базі Одеського 

технічного коледжу доповіддю на тему «Електромобілі: крок у майбутнє», в якій 

було піднято питання екологізації суспільства і, як один з варіантів, масове 

впровадження і використання електромобілів; 

- студентки Бєлікова Марина і Западнова Анастасія взяли участь в 

щорічній обласній конференції "Перспективи ефективних управлінських рішень 

у бізнес-проектах" на базі Одеського коледжу економіки, права та готельно-

ресторанного бізнесу з доповіддю на тему "Сучасні підходи управління 

підприємством".  

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 заходів стосовно науково-практичних 

студентських конференцій систематично висвітлюється на веб-сайті технікуму. 

 

Заступник директора з виховної роботи   Станчева І.А. 

 
 


