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1. Пріоритетні напрямки роботи коледжу 

Навчально-виховний та виробничий процес у 2020 року здійснювався в 

ФКНТІІС ОНАХТ у відповідності до Законів України «Про фахову передвищу 

освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Уставу 

Одеської національної академії харчових технології,  Положення про 

відокремлений підрозділ «Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії 

та інфраструктури сервісу ОНАХТ»,  Корпоративного кодексу ОНАХТ та 

інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України, та нормативно-

правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних 

стандартів вищої освіти, розпорядчих документів Одеської національної 

академії харчових технологій та Ради директорів закладів ФПО Одеської 

області. 

Діяльність коледжу представлена цілісною системою спланованої роботи, 

що викладена у документі «Комплексний план навчально-виробничої, 

методичної та виховної роботи ФКНТІІС ОНАХТ на 2020 рік», який був 

укладений з урахуванням комплексного плану розвитку ОНАХТ, поданих 

пропозицій циклових комісій та заступників директора. 

Комплексний план виконувався відповідно визначених напрямків роботи: 

- проведено вісім педагогічних рад, на яких розглядались актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за усіма 

спеціальностями представленими у коледжі: приведення нормативної 

документації до вимог закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

- проведено п’ять нарад Методичної Ради коледжу, на яких 

обговорювались питання підвищення якості навчально-методичної роботи 

викладачів; підготовки, удосконалення та поповнення електронного ресурсу 

дисциплін (лекції, завдання для лабораторних, практичних робіт, зразки задач, 

тестові завдання для поточного, модульного, підсумкового контролю знань, 

умінь та навичок, екзаменаційні завдання) для здійснення дистанційного 

навчання; підвищення кваліфікації викладачів коледжу; створення умов для 

формування та розвитку професійних компетентностей викладачів коледжу, 

постійного підвищення кваліфікації шляхом проходження спеціалізованих 

курсів, стажування на профільних сучасних виробництвах, участі у тематичних 

круглих столах, конференціях, тощо; приділялася увага питанням 

удосконалення методичного забезпечення лабораторно-практичних занять та 

навчальних практик в умовах дистанційного та змішаного навчання, підготовка 

робочих зошитів, навчальних посібників; 
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Проведення Педагогічної ради коледжу у Zoom-форматі 

- протягом року ведеться якісна підготовка студентів до участі у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, круглих столах з 

профільних питань, олімпіадах, конкурсах та вебінарах, тощо; 

 

 

Нагородження грамотами студентів-учасників конференції 

- спрямовано зусилля педагогічного колективу на створення сприятливих 

умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих студентів;  

-  аналіз роботи педагогічного колективу за 2020 рік. Представлено 

головні завдання роботи коледжу на 2021 рік; 
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- дев’ятеро викладачів коледжу (Березовська Л.В., Сагдєєва О.А., Богач 

Ю.В., Закута О.А., Аль-Дандал Р.С., Гратій Т.І., Наговська Т.С., Леонова К.Л., 

Леонова Д.І.) увійшли до науково-методичних комісій (підкомісій) при 

Міністерстві освіти і науки України та працюють над розробкою стандартів для 

освітньо-професійного ступеню фаховий молодший бакалавр за 

спеціальностями 075 «Маркетинг», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», 161 «Хімічні технології та інженерія», 172 

«Телекомунікації та радіотехніка», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 

- розроблено та впроваджено 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;  

- акцентовано увагу на акредитації спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа», відкритті нової освітньо-професійної програми «Індустрія 

виноробства» у рамках спеціальності 181 «Харчові технології»; ведеться 

робота з ліцензування нової спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 

відповідної освітньо-професійної програми; у рамках спеціальності 185 

«Нафтогазова інженерія та технології» планується почати роботу з іноземними 

здобувачами освіти (справа вже надійшла до МОН) та відкриття нової освітньо-

професійної програми із введенням дуальної форми навчання з огляду на 

розширення співпраці із компаніями Укргазвидобування та Schlumberger; 

- проведено глибокий аналіз кореляції показників успішності складання 

Державної підсумкової атестації здобувачів освіти на рівні ПЗСО та результатів 

складання Зовнішнього незалежного оцінювання;  

- навчальним відділом коледжу проведено ґрунтовну роботу із 

забезпечення сертифікатами ЗНО всіх здобувачів рівня освіти ПЗСО для 

подальшого навчання на базі Одеської національної академії харчових 

технологій; 

- в поточному році було організовано та цілеспрямовано на підготовчі 

курси ОНАХТ до складання ЗНО 63 студенти-здобувачів ПЗСО; 

- викладачами коледжу ведуться консультативні заняття з підготовки до 

ДПА у формі ЗНО з 224 студентами, які завершують в 2021 році вивчення 

загальноосвітнього циклу, систематично проводиться моніторинг ступеню 

готовності до складання, здійснюється аналіз найбільш тяжких для засвоєння 

тем, які потребують додаткової уваги: 
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Інформація щодо підготовки здобувачів  

Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

по предметам ЗНО станом на 05.12.2020р. 

       

№ Предмет ЗНО 

Кількість здобувачів, чол. 

Всього 

Мають 

достатній 

рівень 

володіння 

Потребують 

додаткової 

підготовки 

Планують/ 

вже займа-

ються на під-

готовчих ку-

рсах 

Інше (само-

стійно, ре-

петитор) 

1 Українська мова та лі-

тература 

218 149 75 83 141 

2 Українська мова 6 2 4 6 0 

3 Математика 224 99 125 56 168 

4 Історія України 140 48 92 19 121 

5 Іноземна мова (англ.) 121 48 73 14 107 

6 Іноземна мова (нім.) 1 1 0 0 1 

7 Географія 97 43 54 19 78 

8 Фізика 66 29 24 12 54 

9 Хімія 13 4 9 4 9 

10 Біологія 33 19 14 7 26 

 

 
 

- має місце розширення баз практичної підготовки та додаткових 

спеціальностей, виходячи з аналізу ринку роботодавців та потреб регіону у 

фахівцях; 

- розвиток ступеневого освітнього кластеру «школа – коледж – академія»; 



 

7 

 

- проведено у змішаному режимі зустрічі студентів випускних груп 

денної та заочної форми навчання з деканами факультетів ОНАХТ з 

профорієнтаційною метою для продовження навчання на базі ОНАХТ та 

відвідано низку майстер-класів на кафедрах академії, відбулося знайомство з 

завідувачами кафедр та правилами прийому на подальше навчання; 

 

 

  

 

 

 

Он-лайн зустрічі з деканами факультетів 

 

 
Робота бізнес-школи молодого підприємця (веде завідувач кафедри 

управління бізнесом ОНАХТ, д.е.н., професор Басюркіна Н.Й.) 
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Майстер-клас з дегустацією сирів (веде к.т.н. 

Ланженко Л.О.)  

Майстер-клас з миловаріння (веде 

к.т.н. Скріпніченко Д.О) 

 

 
 

Старший викладач кафедри екології та природоохоронних технологій 

ОНАХТ, к.б.н., Соколов Є.В. читає відкриту лекцію студентам-екологам із 

застосування геоінформаційних технологій 

 

- вперше впроваджено систему комплексних дипломів між кафедрами 

академії та випусковими цикловими комісіями коледжу: 

 

1. Будівництво заводу з виробництва овочевих консервів у м. Херсон з впровадженням 

енергозберігаючих технологій  та експлуатації електроустаткування консервного цеху  

Головний керівник - к.т.н., доцент, кафедри  БіВ, ОНАХТ, Іллєва Олена Сергіївна 

Бичук  Дар'я  Василівна  

спеціальність 181«Харчові технології» ОПП 

«Технології питної води та водний менедж-

мент», денна форма навчання  

Будівництво заводу з виробництва овочевих 

консервів у м. Херсон 

 

Керівник - к.т.н., доцент, кафедри  БіВ, ОНАХТ,  Іллєва Олена Сергіївна 
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Кобернік Владислав Вячеславович 

спеціальність 144 «Електроенергетика, елект-

ротехніка, електромеханіка», ОПП  «Елект-

роенергетика, електротехніка, електромехані-

ка», денна форма навчання 

Будівництво заводу з впровадженням енерго-

зберігаючих технологій  та експлуатації елек-

троустаткування консервного цеху   

 

Керівник - викладач І квал. кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і ін-

фраструктури сервісу ОНАХТ, Гайса Ірина Михайлівна 

2. Розробка технології виробництва пропіоновокислих   бактерій з розробкою системи 

автоматизації процесів на базі сучасного мікропроцесорного обладнання 

Головний керівник - к.т.н., доцент, кафедри  БіВ, ОНАХТ, Доценко Наталія Вікторівна 

Кондрашова Маргарита Миколаївна 

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінже-

нерія» ОПП «Біотехнології та біоінженерія», 

денна форма навчання 

Розробка технології виробництва пропіоно-

вокислих   бактерій 

Керівник - к.т.н., доцент, кафедри  БіВ, ОНАХТ, Доценко Наталія Вікторівна 

Готопіло Богдан Володимирович 

спеціальність 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», ОПП 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології», денна форма навчання 

Розробка системи автоматизації виробництва 

пропіоновокислих   бактерій на базі сучасно-

го мікропроцесорного обладнання 

Керівник - викладач вищої квал. кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і 

інфраструктури сервісу ОНАХТ, Гратій Тетяна Іванівна 

3. Головний керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри НТІТЕ, Тітлов Олександр 

Сергійович 

спеціальність 145 «Теплоенергетика» 

Розробка системи кондиціонування для інди-

відуального житлового будинку з викорис-

танням тепловикористуючих абсорбційних 

холодильних машин 

Радіоненко Дмитро Віталійович спеціаль-

ність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», денна форма навчан-

ня 

Монтаж, обслуговування системи автомати-

зації  індивідуального теплового пункту 

Керівник - викладач вищої квал. кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і 

інфраструктури сервісу ОНАХТ, Гратій Тетяна Іванівна 

4. Головний керівник – к.т.н., доцент кафедри АТПРС, Левинський В.М. 

Автоматизація процесу керування комприму-

ванням природного газу на дотискній компре-

сорній станції на підприємстві «НАФТОГАЗ-

ХІМ СЕРВІС» 

Русов Віктор Петрович 

спеціальність 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», денна 

форма навчання 

Монтаж, обслуговування системи автомати-

зації осушки природного газу 

Керівник  - викладач І квал.кат. Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії і ін-

фраструктури сервісу ОНАХТ, Бурнас Неллі Петрівна 

 

- вперше в Правилах прийому 2021 р. щодо вступу молодших 

спеціалістів, випускників коледжу за спеціальностями 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», 

змінено строки вступної кампанії та дозволено вступ з березня 2021р.; 

- в програмному комплексі ЄДЕБО оновлено та внесено інформацію за 

новими викладачами щодо розподілу педагогічного навантаження, їх методико-

педагогічного та професійного надбання; 

- постійно ведеться робота з оновлення змісту навчальних програм  
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дисциплін, методичних рекомендацій щодо виконання практичних та 

лабораторних робіт. Щорічно оновлюється тематика курсових робіт та 

проектів, дипломних проектів. Актуальним є питання адаптації НМК до умов 

дистанційної роботи; 

- ведеться оновлення інформаційних пакетів-2019 та розробка 

інфопакетів для фахового молодшого бакалавра-2020; 

- на сайті коледжу систематично оновлюється інформація щодо 

наповненості електронної бібліотеки коледжу та подій; 

- створено додатково нових чотири робочих місця викладача для роботи у 

дистанційному режимі із застосуванням відповідного програмного та 

технічного оснащення. 

 Навчально-практичну підготовку здійснювали 81 педагогічний 

працівник, з них 8 осіб – викладач-сумісник, 8 кандидатів наук, 22 – викладачі 

вищої кваліфікаційної категорії та 8 – викладачі-методисти. Проведено 

моніторинг рівня наукової та професійної активності кожного педагогічного 

працівника коледжу на відповідність Ліцензійним умовам.  

 

 
 

На кінець року бібліотечний фонд становив 100025 примірників. 

Періодичні видання складають 7 найменувань. 

 

2. Успішність навчального процесу та динаміка руху контингенту 

Навчальний процес на 01.01.2020 р. охоплював 912 студентів, з них:  

794 особа за денною формою навчання (бюджет – 448 осіб, контракт – 345 

особи) і 118 осіб за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 118 

осіб). 
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Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста – 238 

студентів: на денному відділенні – 175 осіб, на заочному відділенні – 63 

випускники. 

Відповідно, тенденція по роках: 

Випуск 2020 р. Випуск 2019 р. Випуск 2018 р. 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання  
Всього  Відзнака Всього  Відзнака Всього  Відзнака Всього  Відзнака Всього  Відзнака Всього  Відзнака 

175 28 63 8 188 37 50 2 195 21 31 5 

238 238 226 

 

 

 
 



 

12 

 

Всіх студентів-випускників спрямовано для вступу до Одеської 

національної академії харчових технологій за відповідними напрямками 

підготовки на навчання на ІІ та ІІІ курси.  

Багато зусиль для збереження контингенту було приділено класними 

керівниками, головами циклових комісій, завідувачами відділень і в цьому 

пріоритетом стала більш тісна та якісна індивідуальна робота зі студентами та 

їхніми батьками, нажаль з деякими батьками довелося вести роботу через 

місцеві органи правопорядку, служби у справах дітей та сіль(міськ)ради за 

місцем мешкання. 

Відрахування студентів:  

2020 р. 2019 р. 2018 р. 

Б К Б К Б К 

26 27 51 45 24 30 

53* 96 54 
*станом на 21.12.2020р. відповідно наказам 

 

Станом на сьогодні до розгляду на засідання Педагогічної ради коледжу 

готуються документи на відрахування ще 19 студентів, 3 студенти - подання 

через службу у справах дітей. 

Було проведено моніторинг та аналіз причин відрахування: у 2019 році 

переважною причиною відрахувань стали невдалі спроби складання ДПА у 

формі ЗНО; 2020 р. – значно зросла частка відрахувань за невиконання умов 

договору. Більш злагодженою стала робота між фахівцем контрактного відділу 

та батьками студентів, куратори груп та завідувачі відділень приймають участь 

в особливих випадках; поточної заборгованості з оплати за навчання відповідно 

поданих заяв в установленому порядку не виявлено. 

Вперше цього року було замовлено та видано свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти за високі досягнення у навчання: 

Пеньковська Аліса Володимирівна – золота медаль, та Ніколаєва Катерина 

Олексіївна - срібна медаль. 
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Відбувається й поновлення студентів, фінансування за рахунок коштів 

фізичних осіб. Тенденція поновлень з інших навчальних закладів до нашого 

коледжу: 

2020 р. 2019 р. 2018 р. 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

8 12 17 8 6 14 

20 25 20 

 

Щороку в групах з наявними вакантними бюджетними місцями навчання 

оголошується конкурс серед здобувачів освіти  за відповідною спеціальністю; 

позитивною відмінністю є те, що у конкурсі приймають участь студенти з 

вищим рівнем здібностей. 

 

Результати складання ЗНО студентами  

Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ у 2020 році 
В цілому по коледжу 

Предмет Зареєстровано 
Не 

з’явилось  
Складало 

Не 

склало 
Склало 

Українська мова та лі-

тература 
184 17 167 33 134 

Математика 119 5 93 20 73 

Історія України 123 13 127 22 105 

Англійська мова 61 5 52 10 42 

Хімія 8 0 8 0 8 

Біологія 14 2 12 0 12 

Географія 25 1 24 3 21 

Фізика 16 1 15 0 15 

 

Результати складання літньої та зимової заліково-екзаменаційних сесій 

Назва відділення 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

ПЗСО 96,5 59,85 

Технологій 91,45 61,4 

Інженерії 95 40,3 

Інфраструктури 88,6 54,55 
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Заочне відділення 92,85 45,65 

Разом по коледжу 92,9 52,4 

 

Результати державної атестації випускників (державні іспити) 

Назва спеціальності 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

075 Маркетинг  100,0 73,0 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  
100,0 81,0 

101 Екологія  100,0 100,0 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка  
100,0 93,3 

241 Готельно-ресторанна справа  100,0 89,5 

242 Туризм  100,0 100,0 

Разом по коледжу 100,0 89,5 

 

 

 

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  
100,0 100,0 

185 Нафтогазова інженерія та 

технології 
100,0 100,0 

Разом по коледжу 100,0 95,0 
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Результати захисту курсових проєктів та робіт 

Назва спеціальності 
Загальна 

успішність, % 

Якісна успішність, 

% 

075 Маркетинг  93,8 68,8 

076 Підприємництво, торгівля та бір-

жова діяльність  
100,0 85,7 

101 Екологія  100,0 42,0 

141 Електроенергетика, електротех-

ніка та електромеханіка  
100,0 42,5 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології  
88,3 70,3 

161 Хімічні технології та інженерія  84,2 68,5 

172 Телекомунікації та радіотехніка  95,0 72,0 

185 Нафтогазова інженерія та техно-

логії  
97,5 57,5 

241 Готельно-ресторанна справа  89,5 72,1 

242 Туризм  91,2 85,5 

Разом по коледжу 94,0 66,5 

 

3. Методична робота 

В аспірантурі продовжують навчання Дурбалова Н.І., Гратій Т.І., 

Волинчук О.В., Березовська Л.В., Бондаренко О.С., поступила до аспірантури – 

Шепелева О.В.. 

Викладачі Сагдєєва О.А., Березовська Л.В., Крайз Л.В. – отримали другу 

вищу освіту на базі ОНАХТ - дипломи магістрів за економічними 

спеціальностями; Мунтянов Л.В. – захистив диплом за спеціальністю 181 

«Харчові технології»; продовжує 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». 

Викладачі коледжу Пеньковська Н.К. та Андрльє І.О. вступили для 

отримання другої вищої освіти до Південноукраїнського національного 



 

16 

 

педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 

У VІI науково-методичній конференції викладачів коледжів ОНАХТ 

«Роль коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти» прийняли 

участь 17 викладачів коледжу (Д.І. Колесниченко, Г.М. Редунов, Я. Д. Гусак-

Шкловська, Л.В. Крайз, С.А. Мельничук, Д.І. Леонова, А.О. Лисяний, О.В. 

Вдовиченко, О.С. Бондаренко, Н.К. Пеньковська, Л.В. Березовська, І.С. 

Галеніна, Т.Г. Левчук, Я.П. Пруднікова, К.Л. Леонова, Н.К. Пеньковська, Т.І. 

Гратій, І.О. Андрльє). 

 

   

 

3.1. Підвищення кваліфікації 

І. Цього року підхід до співпраці з КЗВО «Одеської академії неперервної 

освіти Одеської  обласної ради» був організованим, з ними було заключено 

договір про співпрацю й таким чином кількість викладачів, що викладають 

дисципліни загальноосвітнього циклу, які змогли пройти курси склало 13 осіб:  

1. Ромчук Вікторія Володимирівна - вчителів математики, за програмою 

«Розвиток громадянських компетентностей», 25.02.2020р; за програмою 

«Інтернет як освітній ресурс», 05.06.2020р. 

2. Бондаренко Оксана Станіславівна - вчителів математики, за програмою 

«Наскрізні лінії компетентностей у змісті шкільного курсу математики», 28.09.-

29.09.2020р.  

3. Вівдіч Майя Ісаківна - вчителів інформатики, за програмою «Науково-

методичні основи викладання курсу інформатики», 21.09.-24.09.2020р. 

4. Пеньковська Надія Костянтинівна – вчителів правознавства та 

суспільних дисциплін. За формою стажування на кафедри методики 

викладання та змісту освіти у науково-методичній лабораторії громадянської, 

історичної та мистецької освіти з використанням Он-лайн платформи, 01.04.20р 

по 29.05.20р. та брала участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і 

перспективи розвитку», 14.05.2020р. 

5. Алиєва Ольга Олександрівна – викладач української мови та літератури. 

За  формою стажування на кафедрі методики викладання  і змісту освіти з 

використанням Он-лайн платформи, «Розвиток мовної комунікативної 
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компетенції сучасних студентів у процесі вивчення фахової мови» 01.04.20р по 

29.05.20р. 

6. Нічик Надія Олексіївна - викладач іноземної мови за програмою курсів 

підвищення кваліфікації «Проектування сучасного уроку англійської мови», 

01.10-02.10.2020р. 

7. Кубова Тамара Миколаївна - викладач іноземної мови за програмою 

курсів підвищення кваліфікації «Проектування сучасного уроку англійської 

мови», 01.10-02.10.2020р. 

8. Наговська Тетяна Сталіківна – викладач географії за програмою курсів 

«Методико-дидактичне забезпечення викладання курсу «Географічне 

країнознавство: країни та регіони»», 24.09.-25.09.2020р. 

9. Поляков Станіслав Васильович – викладач фізвиховання за програмою 

курсів «Оздоровчі педагогічні технології фізичного виховання дітей», 24.09.-

25.09.2020р. 

10. Мунтянов Лев Борисович - викладач фізвиховання за програмою курсів 

«Авторська педагогічна технологія фізичного виховання дітей за системою 

М.Єфименка», 28.09-29.09.2020р. та «Оздоровчі педагогічні технології 

фізичного виховання дітей», 24.09.-25.09.2020р. 

11. Березовська Людмила Віталіївна - за програмою курсів «Стратегічне 

управління змінами», 19.10.-20.10.2020р. 

12. Сахно Наталія Олександрівна – вчителів хімії/біології. За формою 

стажування на кафедрі методики викладання і змісту освіти з використанням 

Он-лайн платформи, 01.04.20р по 29.05.20р. 

13. Гратій Тетяна Іванівна – викладачів інформатики. За формою 

стажування на кафедри методики викладання та змісту освіти з використанням 

Он-лайн платформи,01.04.20р по 29.05.20р. 

14. Конотопська Надія Русланівна – викладачів інформатики. За формою 

стажування на кафедри методики викладання та змісту освіти з використанням 

Он-лайн платформи,01.04.20р по 29.05.20р. 

15. Охрімчук Вікторія Сергіївна - викладачів інформатики за програмою 

курсів Науково-методичні основи викладання курсу «Інформатики 5-11 класів 

(не фах)», 21.09.-24.09.2020р. 
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ІІ. Підвищення кваліфікації в Одеської національної академії харчових 

технологій: 

1. За темою: «Вдосконалення професійної компетенції педагогічних 

працівників», з 17.02.2020р.по 21.02.2020р, 23 педпрацівника: 

1- Глушков Олег Анатолійович; 

2- Березовська Людмила Віталіївна; 

3- Сагдєєва Ольга Анісівка; 

4- Станчева Інна Анатоліївна; 

5- Лазар Валерій Іванович; 

6- Гратій Тетяна Іванівна; 

7- Леонова Карина Леонідівна; 

8- Колесниченко Діана Ігорівна; 

9- Бондаренко Оксана Станіславівна; 

10- Корсикова Галина Кирилівна; 

11- Перель Наталля Миколаївна; 

12- Крайз Лілія Володимирівна; 

13- Стельмах Наталія Юріївна; 

14- Андрльє Ірина Олегівна; 

15- Редунов Геннадій Михайлович; 

16- Лисяний Андрій Олександрович; 

17- Прудникова Ярослава Петрівна;   

18- Вдовиченко Ольга Володимирівна; 

19- Штемпель Ірина Феодосіївна; 

20- Волчков Ігор Володимирович; 

21- Спірідонова Наталія Георгіївна; 

22- Леонова Дар'я Ігорівна; 

23- Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна 

2. Стажування на кафедрах ОНАХТ 

1. Бондаренко Оксана Станіславівна - кафедра вищої математики, з 

28.10.19р.-10.02.2020р; 
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2.Леонова Каріна Леонідівна - кафедра електромеханіки та мехатроніки, 

28.10.19р. по 31.01.20р.; 

3. Бурлака Ганна Іванівна - кафедра комп'ютерної інженерії, тема: 

Методика проведення лабораторних робіт за допомогою програми Electroniks 

workbench 09.12.19 р. – 09.03.20р.; 

4. Перель Наталія Миколаївна - кафедра теплоенергетики та 

трубопровідного транспорту енергоносіїв, за темою: «Розрахунок втрат газу 

населеним пунктом», з 18.10.2019р.по 31.01.2020р.; 

5. Кулатов Віталій Миколайович - кафедра фізичної культури та спорту, за 

темою: «Вивчання та аналіз досвіду сучасного викладання фізичного 

виховання», з 09.12.2019р по 09.03.2020р. 

6. Орлова Тетяна Львівна - кафедра електромеханіки, мехатроніки та 

інженерної графіки, 21.09.-23.11.2020р. 

7. Нікішин Володимир Павлович – кафедра нафтогазових технологій. 

інженерії та теплоенергетики, 19.10. - 30.11.2020р. 

8. Федоров Микола Олександрович - кафедра нафтогазових технологій. 

інженерії та теплоенергетики, 07.10.- 07.12.2020р. 

9. Пушкаренко Олена Євгенівна - кафедра Готельно-ресторанного бізнесу, 

16.03-17.04.2020р. 

10. Колесниченко Діана Ігорівна - кафедра Готельно-ресторанного бізнесу, 

16.03-17.04.2020р. 

11. Хачик'ян Левон Альбертович - кафедра нафтогазових технологій. 

інженерії та теплоенергетики, 07.10.-07.12.2020р. 

12. Зданевич Володимир Федорович - кафедра нафтогазових технологій. 

інженерії та теплоенергетики, 07.10.-07.12.2020р. 

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

Закінчили навчання 
Продовжують навчання 

на другому курсі 

Зараховані 

на перший курс 

1. Чикіна А.В. 

2. Вдовиченко О.В.  

3. Крупіна Н.А. 

4. Богач Ю.В. 

5. Бурлака Г.І. 

6. Рахнянська С.С. 

7. Пушкаренко О.Є. 

8. Аль-Дандал Р.С 

1. Бондаренко О.С. 

2. Галинська Т.С. 

3. Колесниченко Д.І. 

4. Конотопська 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. Апреленко О.А. 

2. Вівдіч М.і. 

3. Допіра І.А. 

4. Куземська І.Е. 

5. Кіпер Т.Ю. 

6. Мельничук С.А. 

7. Мунтянов Л.Б. 

8. Охрімчук В.С. 

9. Коробко С.А. 

10. Федоркан Д.А. 

11. Юрченко О.Б. 
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За напрямом БЖД та охорона праці, з 04.03.- 03.06.2020р.: 

1- Глушков Олег Анатолійович; 

2- Березовська Людмила Віталіївна; 

3- Сагдєєва Ольга Анісівна; 

4- Гратій Тетяна Іванівна; 

5- Леонова Карина Леонідівна; 

6- Колесниченко Діана Ігорівна; 

7- Андрльє Ірина Олегівна; 

8- Котиць Наталія Миколаївна; 

9- Лисяний Андрій Олександрович; 

10- Ролінська Вікторія Михайлівна;   

11- Бурнас Неллі Петрівна; 

12- Костюк Микола Петрович; 

13- Овсова Галина Василівна; 

14- Пеньковська Надія Костянтинівна; 

15- Аль-Дандал Раєд Салехович. 

IV. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти з 07.12-10.12.2020р.:  

№ ПІБ посада 
1 2 3 

І НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  1.Методика викладання; 2. Цифрові технології в освіті 

1.  Глушков Олег Анатолійович Директор коледжу 

2.  Сагдєєва Ольга Анісівна Заступник директора з НВ та ПР 

3.  Боцуляк Олег Якович Викладач 

4.  Допіра Ірина Анатоліївна Викладач 

5.  Закута Олена Анатоліївна Викладач 

6.  Романська Олена Андріївна Викладач 
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7.  Федотов Павло Васильович Викладач 
ІІ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  1.Методика викладання; 2. Інклюзивна освіта 

8.  Левчук Тамара Григорівна Викладач 

9.  Апреленко Ольга Анатоліївна Викладач 

10.  Мельничук Сергій Анатолійович Викладач 

11.  Белінська Анастасія Сергіївна Викладач 

12.  Березовська Людмила Віталіївна Заступник директора з НП та МР 

13.  Галеніна Ірина Степанівна Викладач 

14.  Новгородська Ольга Сергіївна Викладач 

 

V. Онлайн – курси (за період карантину) 

1. Станчева Інна Анатоліївна - Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все 

освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: 

«Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та 

стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними», 07.05.2020р; 

 - Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) 

за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеовіта» для 

дистанційного навчання», 04.05.2020р; 

 - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару «Викладання інформатики під час дистанційного 

навчання» за напрямами «ІКТ», «Предметне навчання», 17.04.2020р; 

 - Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) 

за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Форми та методи подання матеріалу в 

умовах дистанційного навчання», 08.04.20р. 

2. Березовська Людмила Віталіївна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару. Тема: Як організувати 

дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн - ресурсів» 

21.06.2020р.;  

-  ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару. Тема: «Формування комунікативних навичок у 

дітей з особливими освітніми потребами» за напрямами «Наскрізні навички», 

«Інклюзивна освіта», 18.05.2020р.;  

 - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару Тема: «Успішний досвід підготовки, організації 

та проведення STEM – тижня (до Міжнародного STEM –тижня)» за напрямами 

«Проектне навчання», «Інтегроване навчання, 13.04.2020р.;  

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час Інтернет –конференції. Тема: «Мислення логічне, 
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креативне, критичне» за напрямами «Критичне мислення», «Креативне 

мислення», «Практичні прийоми», 11.04.2020р.; 

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару, Тема: «Правила дистанційної комунікації між 

учасниками освітнього процесу» за напрямами «ІКТ», «Психологія», «Робота 

школи» , 07.04.2020р.; 

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару, Тема: «Використання сервісу Edmodo під час 

дистанційного навчання» за напрямами «ІКТ», «Робота школи», «Практичні 

прийоми», 08.04.2020р.; 

-ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила кваліфікацію 

під час вебінару, Тема: «Особливості дистанційного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» за напрямами «ІКТ», «Інклюзивна освіта», 

«НУШ», 15.04.2020р. 

-ГО «фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» AТMSYUB 

Всеукраїнська практична онлайн конференція, 28.08.-29.08.2020р. 

3. Лисяний Андрій Олександрович - Через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus, Курс «Українська за 27 уроків»,11.05.20р; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс 

«Цифрові комунікації в глобальному просторі»10.04.20р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс 

«Медіаграмотність для освітян»,07.04.20р. 

4. Пеньковська Надія Констянтинівна- Через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс «Наука про навчання: Що має знати 

кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США) 

»,02.04.20р. 

5. Мельничук Сергій Анатолійович - Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, через платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, Курс «Новітня історія України: від початку Другої світової війни до 

сучасності»,22.05.20р. 

6. Крупіна Наталія Анатоліївна - Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ 

«Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: 

«Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради»,22.05.20р; 

- Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) 

за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Онлайн-тести від «Всеосвіти» 

альтернативний інструмент для організації навчання»,24.04.20р.; 

- Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) 

за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Використання онлайн - тестів для 

організації дистанційного навчання в умовах карантину».,30.03.20р.; 
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- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила кваліфіка-

цію під час вебінару «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи» за 

напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми»,30.03.20р. 

7. Овсова Галина Василівна - Через платформу масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus, Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», 05.04.20р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс 

«Бухгалтерський облік для початківців», 27.03.20р. 

8. Крайз Лілія Володимирівна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Розробка мобільних 

додатків у безкоштовних конструкуторах» за напрямами «ІКТ», «Практичні 

прийоми»,21.05.20р.; 

9. Михайлов Олег Григорович - Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все 

освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Форми 

та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання», 08.04.20р.; 

10. Перель Наталія Миколаївна - Дистанційно підвищила кваліфікацію під 

час вебінару «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи» за напрямами 

«ІКТ», «Практичні прийоми»,03.03.20р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс 

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,07.04.20р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс 

«Українська за 27 уроків», 11.05.20р. 

11. Кубова Тамара Миколаївна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції, Тема: 

«Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за напрямами 

«Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Інтегроване 

навчання», «Практичні прийоми», 18.06.2020р.; 

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час інтернет-конференції, Тема: «Нова українська школа 2020: 

досвід і перспективи» за напрямами «Інклюзивна освіта», «НУШ», «Робота 

школи», «Практичні прийоми», 18.06.2020р.; 

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару, Тема: «Проектна діяність в умовах 

дистанційного навчання та карантину» за напрямами «ІКТ», «Предметне 

навчання», 30.03.2020р.; 

- Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Все освіта» (ЄДРПЩУ 41526967) 

за видом «вебінар» (дистанційно). Тема: «Організація навчання та дозвілля під 

час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу». 26.06.2020р. 
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12. Котіц Наталія Миколаївна - Через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus, Курс «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти»,30.05.20р.; 

13. Онищук Світлана Олександрівна - Пройшла онлайн навчання згідно 

програми підвищення кваліфікації ”«JuniorZ» -фізична культура майбутнього” 

в рамках І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції; Взяла 

активну участь у роботі напрямку «Основи професійно-прикладної фізичної 

культури/підготовки. Прикладні (військово-прикладні) види спорту» І 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 

28.05.-29.05.2020р.; 

- Час Шаттла Бадмінтону, курс викладача – Face to face, Одеса, 

01.02.2020р.; 

14. Юрченко Оксана Борисівна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час Інтернет - конференції 

«Українська мова  та література: Ідеї та досвід викладання» за напрямами 

«Предметне навчання», 25.06.2020р.; 

15.  Редунов Геннадій Михайлович - Через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus, Курс «Основи інформаційної безпеки». 24.03.2020р.; 

16. Колесниченко Діана Ігорівна - Через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus, Курс «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», 25.04.2020р.; 

- Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Курс «4 

уроки до здорового харчування», 31.03.2020р.; 

- MCFR, Цифрове видавництво, прослухала Вебінари: 

- Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири, 

08.04.2020р.; 

- Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи 

09.04.2020р.; 

- Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві у 

період надзвичайної ситуації та карантину,14.04.2020р.; 

- ZOOM у дистанційному процесі: алгоритм роботи, 16.04.2020р.; 

- Практика розслідування нещасних випадків на виробництві, 23.04.2020р.; 

- Підвищуємо кваліфікацію онлайн, 29.04.2020р.; 

- Вихід із карантину: як вивести працівників на робочі місця, 15.05.2020р.; 

Освіта у смартфоні, або Як керівнику набрати бали БПР не виходячи із 

дому, 12.06.2020р. 

17. Андрльє Ірина Олегівна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «мотивація до навчання 
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під час карантину» за напрямами «ІКТ», «Психологія», «Практичні прийоми», 

16.04.2020р.; 

- ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, дистанційно підвищила 

кваліфікацію під час вебінару «Проектна робота на кроках інформатики» за 

напрямами «Проектне навчання», «Предметне навчання», 14.04.2020р. 

18. Романська Олена Андріївна - ТОВ «На Урок» ЄДРПОУ 41991148, 

дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Асоціативний підхід: 

розвиваємо мислення та творчість» за напрямами «Креативне мислення», 

«Психологія», 27.06.2020р. 

18. Вівдіч Майя Ісаківна, Пеньковська Надія Костянтинівна, Чумаченко 

Олена Володимирівна, Галеніна Ірина Степанівна, Дурбалова Наталія Ігорівна, 

Березовська Людмила Віталіївна, Гайса Ірина Михайлівна, Романська Олена 

Андріївна, Крайз Лілія Володимирівна, Перель Наталія Миколаївна, 

Колесниченко Діана Ігорівна. Шепелева Ольга Валеріївна, Ролінська Вікторія 

Михайлівна - з 03.08.-07.08.2020р. пройшли освітній онлайн-проект для 

викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання»,  ПАТ 

Джей Ті Інтернешнл Компані Україна м.Київ  

VІ. Інше: 

1. Бурнас Нелля Петрівна - Стажування, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Одітелком», тема: «Методи роботи, принципи монтажу 

сучасного обладнання в системах автоматизації», з 11.11.2019р.- 11.02.2020р. 

2. Березовська Людмила Віталіївна - Пройшла навчання на методико-

практичному семінарі з теми: «Персональний сайт – ефективний освітній 

інструмент сучасного викладача». 19 лютого 2020р. 

VІІ. Прийняли  участь у конференціях: 

1. Андрльє Ірина Олегівна - Приймала участь у І Всеукраїнській науково-

технічній Internet-конференції «Підготовка Фахівців з автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих технологій в закладах фахової передвищої освіти», 

Сумський коледж харчової промисловості, 28.02.2020р. 

2. Гратій Тетяна Іванівна- Взяла участь у ІV Міжнародної науково-

технічної конференції «Актуальні проблеми відновлювальної енергетики 

будівництва і екології». тема: «Розробка побутових комбінованих приладів 

абсорбційних холодильників з тепловими камерами» (Польща), з 06.02.2020р.- 

08.02.2020р.; 

3. Березовська Людмила Віталіївна - Взяла участь у ІV Міжнародній 

науково-технічній конференції «Актуальні проблеми відновлювальної 

енергетики будівництва і екології», за темою «Розробка енергозбережувальних 

заходів управління абсорбційними холодильними приладами» (Польща). З 06-

08.02.2020р. 
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- Взяла участь у конференції: «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми 

та принципи», 18.01. 2020р.; 

4. Пеньковська Надія Костянтинівна - Брала участь у ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному 

вимірі: проблеми і перспективи розвитку», КЗВО Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради , 14.05.2020р; 

5. Юрченко Оксана Борисівна - приймала участь у конференції: «Ключеві 

тенденції шкільної освіти 2019/2020», 07.12.2019р.; 

6. Крайз Лілія Володимирівна, Перель Наталія Миколаївна - дистанційно 

підвищили кваліфікацію під час вебінару для дистанційної роботи» за 

напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми» , 2020р. 

Взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції «Фахова передвища і 

професійна світа: теорія, методика, практика», МОН Украйни, НМЦ Вищої 

та фахової перед вищої освіти: 

1. Глушков Олег Анатолійович (з 18.07.-18.07.2020р; 05.10.- 06.10.2020р.); 

2. Березовська Людмила Віталіївна(з 18.07.-18.07.2020р; 29.10.- 

30.10.2020р.; 27.10-28.10.2020р.); 

3. Сагдєєва Ольга Анісівна (18.07.2020р.); 

4. Перель Наталія Миколаївна (з 29.10-30.10.2020р.); 

5. Колесниченко Діана Ігорівна (з 9.11-10.11.2020р.); 

6. Гратій Тетяна Іванівна (18.07.2020р.); 

7. Бондаренко Оксана Станіславівна(з 12.11.2020р.-13.11.2020р.); 

8. Андрльє Ірина Олегівна (18.07.2020р.). 

Взяли участь у роботі вебінару на базі Вінницького інституту ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» 

Міністерства соціальної політики України за підтримки фонду соціального 

захисту інвалідів за темою: Інклюзивне навчання та дистанційна освіта: 

1. Крайз Лілія Володимирівна (з 27.11-29.11.2020р.); 

2. Колесниченко Діана Ігорівна (з 27.11-29.11.2020р.); 

3. Перель Наталія Миколаївна (з 09.12- 11.12.2020р.); 

4. Крупіна Наталія Анатоліївна (з 27.11-29.11.2020р.); 

5. Стельмах Наталія Юріїна (з 09.12- 11.12.2020р.). 

Викладачі  підвищили кваліфікацію прийнявши участь в роботі конферен-

цій, вебінарах, семінарах на базі різних платформ, таких як: 

- масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,  

- ТОВ «Все освіта»,  

- ТОВ «На Урок»,  

- ГО «ФОНД ПІДТРИМКИ ІНФРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУ-

ДЕНТІВ»,  
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- СЕО студія онлайн-освіти EdEra. 

У 2019 – 2020 начальному році атестувалися наступні педагогічні праці-

вники зі присвоєною (підтвердженою) кваліфікаційної категорією: 

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,  

ЯКІ ПРОЙШЛИ  АТЕСТАЦІЮ У 2020Р. 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по-батькові Є кваліфікаційна категорія   На кваліфікаційну категорію,  

1. 
Стельмах Наталія Юріївна, 

як викладач  
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

2 
Стельмах Наталія Юріївна, 

як практичній психолог 
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

3. 
Редунов Геннадій 

Михайлович   
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

4. 
Лисяний Андрій 

Олександрович 
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

5. 
Прудникова Ярослава 

Петрівна  
Спеціаліст 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

6 
Вдовиченко Ольга 

Володимирівна   
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

7 Андрльє Ірина Олегівна  Спеціаліст  
Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

8 Волчков Ігор Володимирович Спеціаліст  
Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

9 
Спірідонова Наталія 

Георгіївна 
Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст І категорії 

 (підтвердження) 

10 Галеніна Ірина Степанівна  Спеціаліст ІІ категорії 
Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

11 

Гусак-Шкловська Яна 

Дмитрівна 

 

Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

12  
Бондаренко Оксана 

Станіславівна 
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

13  Крайз Лілія Володимирівна Спеціаліст ІІ категорії 
Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

14 Леонова Каріна Леонідівна спец. вищ. кат.   
Спеціаліст вищої категорії,  

(підтвердження) 

15 Леонова Дар'я Ігорівна Спеціаліст  
Спеціаліст вищої категорії,  

 (присвоєння) 

16 Гратій Тетяна Іванівна Спеціаліст І категорії 
Спеціаліст вищої категорії,  

 (присвоєння) 

 

У режимі дистанційної освіти хочеться відмітити роботу наступних ви-

кладачів коледжу, які опанували інтерактивні технології надання освітніх по-

слуг в повному обсязі: Федоров М.О., Новгородська О.С., Андрльє І.О., Ну-

жна Н.В., Чикіна А.В., Пеньковська Н.К., Пеньковська Т.К., Левчук Т.Г., Юр-
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ченко О.Б., Пруднікова Я.П., Федоркан Д.А., Калюта Н.М., Галеніна І.В., 

Оніщук С.О., Перель Н.М.. 

 

4. Навчально-виробнича робота 

4.1. Навчально-виробнича практика студентів коледжу є невід’ємною 

складовою частиною навчального процесу, що має на меті закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах 

майбутньої спеціальності, нагромадження досвіду самостійної роботи. 

Навчально-виробнича практика студентів складається з навчальних, 

технологічних та переддипломних практик.  

Всього за 2019-2020 навчальний рік було проведено практик для 44 

навчальних груп, всього проведено 41 практику різних видів, з яких 21 

практику було проведено на підприємствах галузі, 20 було проведено на базі 

коледжу – в спеціалізованих майстернях та лабораторіях. Особливістю 

організації опанування навчально-виробничими компетентностями студентами 

коледжу в 2019-2020 навчальному році стало включення в програму практик 

дистанційного блоку через впровадження карантинних заходів та обмежень, 

результати якого можна в цілому вважати успішними. 

Навчальні практики 

Для більш ефективної організації практичного навчання на початку року 

розроблено оптимальний варіант графіку навчального процесу, який дозволив 

ефективно використати аудиторні години навчального семестру, використати 

спеціалізовані приміщення під час основної канікулярної сесії та підвищити 

якість практичних робіт, що проводяться. Проте, основний розклад навчального 

практичного навчання припав на карантинний період, що стало основою для 

впровадження до програми практик дистанційних модульних блоків. Всього з 

20 проведених навчальних практик 8 було проведено в спеціалізованих 

аудиторіях та виробничих майстернях, 12 – переважно дистанційно в другому 

семестрі в умовах впроваджених карантинних заходів.  

Ефективність проведення навчальних практик залежить від рівня 

організації практичного навчання, забезпечення матеріально-технічною базою 

та ступеню реалізації практичних навичок у матеріальний або інтелектуальний 

(в залежності від спеціалізації) продукт. Зокрема, на початку року до програми 

слюсарних та електромонтажних навчальних практик внесено поточний ремонт 

майстерень та лабораторій. З огляду на впровадження карантинних заходів 

частку запланованих робіт було проведено в першому семестрі, а їх 

результатом, окрім поточних ремонтних косметичних робіт, стало створення 

стаціонарного зварювального посту в приміщенні слюсарно-механічної 

майстерні та придбання трьох зварювальних апаратів. 
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Реалізацію інших запланованих робіт перенесено на наступний 

навчальний рік.  

Поставлену задачу з впровадження дистанційного блоку до програм 

навчальних 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, відеоуроків, віртуальних турів, лабораторних робот та досліджень. 

Так, під час виконання дистанційних практичних модулів викладачами, 

майстрами та студентами розроблено та отримано наступні інтелектуальні 

продукти: 

• відеоуроки та відео-майстер-класи; 

• віртуальні екскурсії та тури; 

• розроблені маркетингові стратегії щодо просування освітніх послуг; 

• складені бізнес-плани з проведення підприємницької діяльності; 

• проведені в домашніх умовах лабораторні роботи; 

• створення в домашніх умовах слюсарно-механічних кейсів; 

• самостійне зварювання та паяння під онлайн-кервництвом; 

• складання електромонтажних схем та випробування основних вузлів. 

 

Таким чином, реалізація практичних навичок в умовах дистанційного 

навчання варто вважати успішним та розвивати отриманий досвід з віддалених 
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робіт в програмному забезпеченні навчально-виробничих компетентностей в 

подальшому в якості самостійних та онлайн-модулів. 

 

 

    

 

 

Таким чином, серед досягнень реалізованих в коледжі в 2019-2020 

навчальному році навчальних практик можна зазначити: 

- успішне виконання програм навчальних практик студентами; 

- створення зварювального посту та придбання зварювальних апаратів; 
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- продовження косметичного ремонту майстерень з метою оновлення мате-

ріально-технічної бази; 

- впровадження дистанційного блоку до програм навчальних практик та 

отримання досвіду онлайн практичного навчання; 

- оновлення кадрового складу майстрів (2 майстри 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. 

- участь (з компетентностей зварювальних робіт, слюсарних робіт, конди-

терського та кулінарного мистецтва) та перемога (з компетентностей електро-

монтажних робіт) у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 

WorldSkillsUA (регіональний відбір).  

    
 

Технологічні та переддипломні практики проводяться на базових підп-

риємствах, з якими укладено типові договори: Одеське ЛВУМГ,  ПАТ "Одес-

нафтопродукт", ОМУ  ЕГГ ПАТ "Одесагаз" (ГНС), ПАТ "Одесагаз", ДП "УК-

РАВТОГАЗ"  РВУ "Київавтогаз",  АТ  "Одесаобленерго", Публічне акціонерне 

товариство «Укрпошта»,  Одеська дирекція Поштамт-ЦПЗ №1, ТОВ БМП 

"ВОЛСБУД", ТОВ "Холодмонтажавтоматика", Департамент екології та розви-

тку рекреаційних зон Одеської міської ради, Державна екологічна інспекція 

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», Компанія «Top Waffle»: ФОП Кравченко Г.П., ФОП  Новокрещенов 
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О.В., ФОП  Шишкіна Г.П. , ФОП  Шишкіна І.А., ТОВ «КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1», 

ТОВ «Фудмаркет Олександрівський», ТОВ «Рея Руж», Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку, Філія управління «Укргазтехзв’язок», ТОВ 

«Селезньов Тур», Турфирма «ZARA TRAVEL», ТОВ «Л.А.Р.К.», ТОВ «Грон-

те», Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації, Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Кому-

нальна установа «Одеський історико-краєзнавчий музей», ПАТ «Укргазбанк», 

ПАТ «МТБ», ТОВ «Ажур», гостинно-ресторанний комплекс, Готельно-

ресторанний комплекс «Париж», ТОВ «Комунікаційні та інженерні мережі», 

ТОВ «Одітелком», ТОВ «ДС-Електро». 

За 2019-2020 навчальний рік налагоджено партнерство з 56 базовими 

підприємствами, порівняно з 61 на кінець 2019 року та проти 30 підприємств в 

2018 році. Деяке зменшення профільних об’єктів галузі обумовлено ретельним 

підбором базового підприємства для проведення виробничої, технологічної, 

переддипломної практик з урахуванням сучасних технологічних вимог та мож-

ливістю освоєння програми практики. З підприємствами, діяльність або техно-

логічні можливості яких не відповідають вимогам коледжу з навчально-

виробничого напрямку, договори розірвано, а базу підприємств, які мають мо-

жливості та бажання надати якісну базу для практичної підготовки студентів, 

поповнено.  

Порівняльна таблиця баз виробничої практики для студентів коледжу 

Спеціальність  Кількість підприємств 

2017-18 2018-19  2019-20 

Нафтогазова інженерія та технології 5 7 6 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

2 5 4 

Телекомунікації та радіотехніка 2 4 4 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

5 8 9 

Екологія 2 3 2 

Маркетинг 4 6 8 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 6 8 

Хімічні технології та інженерія 1 3 2 
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Туризм 3 5 5 

Готельно-ресторанна справа 2 14 8 

Всього 30 61 56 

 

Також 84 студента впродовж 2019-2020 навчального року пройшли тех-

нологічну та виробничу практику на підприємствах, з якими  укладено власні 

договори та на яких студенти працевлаштуються під час навчання. Такі підп-

риємства, після ретельного вивчення сфери їх діяльності, також є потенційни-

ми партнерами коледжу в аспекті співпраці на 2020-2021 навчальний рік. 

Так, варто зазначити зацікавленість власників підприємств в спеціаліс-

тах, яких готує коледж, та пропозиції щодо подальшої тривалої співпраці, су-

часність матеріально-технічної бази підприємств. Так, сьогодні проводяться 

переговори з такими профільними конкурентоспроможними компаніями галу-

зі, як АТ «Укртранснафта», АТ «Укргазнафтавидобування», ТМ «Епіцентр», 

ДП «Ощадбанк», ТМ «Сантім» та багато інших щодо співпраці впродовж на-

ступного навчального року.  

З 21 практики, які проведено на підприємствах, 6 практик проведено в 

карантинних умовах з урахуванням графіку відвідування та оптимальних умов 

опанування матеріалом з постійним дистанційним контролем та забезпеченням 

техніки безпеки та санітарно-епідеміологічних вимог. Тому завершення прак-

тичного навчання студентами спеціальності можна вважати успішним завдяки 

стійким професійним відносинам з підприємствами-партнерами. 

4.2. Профорієнтаційна робота коледжу тісно пов’язана з набором 

студентів до коледжу та реалізацією вступної кампанії. В 2019-2020 

навчальному році частку запланованих профорієнтаційних заходів було 

зменшено або реорганізовано за зовнішніх обставин в умовах впровадження 

карантинного режиму. Основну профорієнтаційну роботу виконано в першому 

семестрі силами викладацького та студентського складу коледжу. Серед 

принципово нових форм здійснення профорієнтаційної роботи в 2019-2020 

навчальному році можна зазначити: 

- турне районами Одеської області викладачів з охопленням більше 10 

сільських населених пунктів впродовж виїзного дня (6 масштабних виїздів 

впродовж осіннього періоду); 

- екскурсії до дендропарку та відвідування масових події, які організовано 

студентами; 

- організація онлайн-подій студентською спільнотою; 

- організація на сайті 3D екскурсії по коледжу. 



 

34 

 

 
До традиційних методів профорієнтаційної роботи долучено новітні 

сучасні форми, які дозволяють використовувати надбаний досвід у цієї сфері та 

спробувати  актуальні методики. Так, серед передових надбань в сфері 

профорієнтації варто виділити: 

- освоєння майстер-класів та квестів на Днях відкритих дверей та на виїз-

них заходах; 

- успішна апробація нових форм Днів відкритих дверей (онлайн-Дні відк-

ритих дверей, «студент-вступнику», стиль College education event) 

- неформальне спілкування студентів із вступниками в ході екскурсій до 

коледжу та дендропарку запрошених груп школярів; 

- організація та доручення до благодійних заходів, які дозволяють популя-

ризувати студентство як соціально активний прошарок; 

- посилення співпраці зі школами району міста (зустріч з директорами та 

відвідування батьківських зборів, розробка спільного плану профорієнтаційних 

заходів, виступи на випускних заходах);  

- активізація коледжу в соціальних мережах, зокрема, на платформі Face-

book, Instagram.  

Таким чином, зусиллями викладачів та студентів коледжу за 2019-2020 

навчальний рік проведено більше за 120 заходів з профорієнтації вступників 

щодо вступу. 
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 Заходи профорієнтаційної спрямованості, які організовано та проведено в 

2019-2020 навчальному році 

№ 

п/п 

Тип заходу Кількість 

1 Дні відкритих дверей  4 

2 Виїзні заходи 6 

3 Відвідування ЗОШ міста 56 

4 Виставки, фестивалі, форуми, екскурсії, відкриті лекції 12 

 Всього 78 

 

Традиційними заходами залишається рекламна кампанія за допомогою 

поліграфічної 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.  

Так, в 2019-2020 році з урахуванням карантинних обмежень можна 

вважати успішною роботу з проведення профорієнтаційних заходів серед 

молоді, зокрема, розробку та апробацію нових видів профорієнтаційної роботи, 

залучення студентської спільноти та ефективну роботу студентської ради 

коледжу в цьому напрямку; зацікавленість міських та громадських структур в 

студентах коледжу (порівняно з минулим роком); збільшення відвідувачів днів 

відкритих дверей; знаходження дійових форм профорієнтаційної роботи, які 

потребують подальшої розробки. 

Також, за незалежним голосуванням учнів одеських шкіл Коледж посів 

третє місце в конкурсі навчальних закладів з презентації спеціальностей 

(грудень 2019), що підтверджує правильний напрямок обраної стратегії 

профорієнтації та зацікавленість молоді. 

 

4.3.Рекламна діяльність 

В 2019-2020 навчальному році коледжем поряд з традиційними 

рекламними заходами освоєно новітні технології у рекламній сфері: 

- розміщення білбордів рекламного характеру на вулицях міста та в район-

них центрах; 

- виготовлення рекламної конструкції, яку встановлено на вході до коле-

джу; 

- оновлено дизайн рекламних буклетів; 

- оновлено рекламне оформлення холу коледжу; 
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- виготовлено сувенірну рекламну продукцію (значки, блокноти, наліпки та 

ін. з формулою «Ми створюємо професіоналів» та логотипом, який став брен-

дом коледжу);  

- створення та виготовлення віндерів; 

- участь в рекламних акцій на міському та обласному рівнях; 

- активізація онлайн платформ та соціальних мереж. 

В 2019-2020 навчальному році знаковими моментами в ході рекламної 

кампанії є оволодіння новітніми інструментами маркетингової стратегії в 

зазначеній сфері, креативність та залучення студентської молоді коледжу до 

процесу виготовлення рекламних конструкції та здійснення рекламних акцій. 
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4.4. Міжнародна робота  

В 2019-2020 навчальному році коледжем виконано заходи, метою яких є 

посилення розвитку міжнародної діяльності коледжу наступними роками, а са-

ме: 

- підготовлено ліцензійну справу на розширення освітньої діяльності у 

сфері фахової перед вищої освіти спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» для підготовки іноземних студентів та осіб без громадянства; 

- розроблено англійську версію WEB-сайту коледжу, основні розділи яко-

го поступово заповнюються відповідною інформацією;  

- на сайті коледжу створено вкладку «Міжнародна діяльність», яка містить 

актуальну інформацію щодо відповідних заходів та подій; 

- отримано перемогу (І місце) в Міжнародному  конкурсі студентських на-

укових робіт  “Black Sea Science” (сумісна робота з Литовською академією 

сільського господарства Університету Вітаутаса Магнуса); 

- взято участь в міжнародних конференціях (викладачі та студенти коле-

джу, Міжнародний туристичний форум Creative Tourism Traveling and finding 

yourself, 21.09.2019 р., VI Міжнародна науково-методична конференція «Про-

блеми сучасної освіти в технічному вузі», 25.10.2019 р., III Міжнародна науко-

во-технічна конференція «Водопостачання і водовідведення: проектування, бу-

дівництво, експлуатація, моніторинг», 23-25.10.2019 р.); 

- наявність публікацій у міжнародній науково-метричній базі даних (три 

статті в 2019 році від викладачів коледжу); 

- участь в спільному заході Національного Еразмус+ офісу в Україні та 

НАПНИ України за підтримки МОН (презентація наявних і перспективних 

можливостей для закладів фахової передвищої освіти щодо участі у Програмі 

ЄС Еразмус+, Київ, 11.11.2019 р.). 

Так, здійснені в 2019-2020 навчальному році заходи є основою для між-

народного партнерства, реалізації участі в програмі ЄС Еразмус+ (перед студе-

нтами коледжу та викладачами фахових комісій поставлено завдання з розроб-

ки проектів міжнародного значення), обміну досвідом, стажування та практич-

ної підготовки студентів за кордоном, підготовки до ліцензування на навчання 

іноземних студентів. 

5. Виховна робота 

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. 
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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 2020 року у коледжі проводились заплановані виховні заходи, 

науково-практичні студентські конференції, конференції гуманітарного 

напрямку, відвідування студентами театрів і музеїв міста. 

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 51 студент, які мають соціальні статуси.  

За результатами навчання Алайбов Євген, студент групи 17-1ек, отримав 

стипендію Президента України.  

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 на березень, квітень, травень і червень, листопад і 

грудень відпрацьовано в режимі он-лайн. 

За основними напрямками виховної роботи проведені заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу: 
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5.1. Національно-патріотичне виховання 

Основною метою цього напрямку є виховання 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. 

Лютий 2020р.: проведений тематичний виховний захід до Дня вшанування героїв 

Небесної сотні 

20 лютого 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. 

Вони гинули за честь, за волю, за право бути народом – джерелом і 

мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і 

народжувати дітей. 

Студенти підготували презентації і доповіді про події зими 2013-14 років. 

Вічно пам'ятатимемо про тих, хто віддав своє життя заради мирної 

України, хто ніколи не зможе бути поряд, але навіки залишився в серці. 
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Травень 2020: проведені тематичні заходи до 76-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.  

  

 
Проведений флешмоб до Дня вишиванки у коледжі 

Вітаємо всіх з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої укра-

їнської культури – з Днем вишиванки! 

 

 
 

31.08.20 проведення свята “Посвячення в студенти”. 
 

 

 

01.09.20 проведення першого заняття у всіх навчальних групах за темою 

«Щоб у серці жила Україна» до 29-ї річниці Незалежості. 

Вересень 2020 

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

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

Жовтень 2020 

13.10.2020 проедений виховний захід до дня Захисника України. Історії 

воїнських традицій, захисникам  Вітчизни різних часів присвятили свою 

розповідь студенти другого курсу групи 19-075 та 19-076.   
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Жовтень 2020 

тематичні виховні години у навчальних групах за темою «65 років 

визволення України від фашистських загарбників». 

 Листопад 2020 

24.11.2020 року в групах 1-4 курсів майже всіх спеціальностей Коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ 

викладачем філософії, економічної теорії та Всесвітньої історії Лисяним А.О. 

було проведено онлайн виховний захід- конференцію на тему: «Визначні 

персоналії Українського Козацтва». Конференція була присвячена Державному 

Святу «День українського козацтва». 

 

 

 

У групі 17-1ек  було проведено виховну годину, присвячену річниці тра-

гедії голодомору в Україні. 

Згадуємо, пам'ятаємо, не забуваємо 
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На вікні свіча миготіла. 

Участь у студентській конференції, присвяченій трагедії Голодомору.  

студентка першого курсу гр. 20-1 Чумак Анастасія.  

 

 

 

 

 

21.11 - 22.11.20 – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у навчальних 

групах І-ІІ курсів коледжу проведені години пам’яті. 

Грудень 2020 

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 театрів м. Одеси. 
-  

-  

Лютий 2020: Відвідування студентами навчальної групи 18-185 

спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» під керівництвом 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3y_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2nyy.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23yy.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/1nyy.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2-03_19-45-41.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/viber_2020-12-03_19-45-40.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/020-12-03_19-45-41.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/20-12-03_19-45-41.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/03_19-45-41.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/03_20-08-05.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/12-03_19-45-40.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2-03_19-45-40.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/-12-03_19-45-40.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe2-03_19-45-39.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-12-03_19-45-38.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-12-03_19-45-39.jpg


 

43 

 

викладача коледжу і класного керівника Котіц Наталії Миколаївни провели 

інформаційну та пізнавальну екскурсію в Науково-дослідному інституті 

«Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова, який засновано в 1871 році. 

 

10 березня 2020 р. відбулось виїзне заняття з екскурсійного 

обслуговування зі студентами групи 17-1то Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ спеціальності 242 Туризм. 

Прогулянка кримінальною Одесою з невеликими відступами на наукові та 

навколо культурні питання подарувала багато цікавої інформації про наше 

місто. Як пишеться у книзі Олександра Бабіча: «Одеса - це місто, створене 

авантюристами всіх мастей, що підтверджується фактами з її ранньої історії. 

Наш південний темперамент ніколи не дозволяв лишатися сірим під цим 

палючим сонцем, так яскраво сяючим над цим багатим містом». 

 

 

 

Квітень, травень, червень 2020: року відбулись студентські науково-

практичні конференції: 

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

онлайн-конференцію з дисципліни «Географія туризму». Студентська 

конференція у дистанційному форматі була присвячена подієвому, а саме 
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фестивальному туризму. В конференції прийняли участь близько 30 студентів 

спеціальності 242 «Туризм». 

 

 

 

 

Травень 2020: відбулася студентська науково-практична конференція 

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

організували і провели викладачі циклової комісії економічних дисциплін. У 

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

076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». В конференції прийняло 

участь близько 40 студентів спеціальностей 075, 075. 

 

 

 

4 червня відбулась студентська науково-практична онлайн-конференція 

циклової комісії готельно-ресторанної справи  «ОСНОВНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ». 

Серед запрошених гостей були присутні: Дзюба Надія Анатоліївна – 

заступник декана факультету Інноваційних технологій харчування і готельно-

ресторанного бізнесу ОНАХТ, Дідух Геннадій Васильович – науковий керівник 

ресторану 112 ОНАХТ. В конференції прийняли участь близько 40 студентів. 
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12.06.2020 в режимі Zoom відбулася конференція на тему: "Інформаційні 

технології та автоматичні системи". На конференції були присутні студенти 3 

курсу ( гр.17-1а) та 4 курсу (гр.16-1а) спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» у кількості близько 30 осіб, а також 

кандидат технічних наук, доцент – Світий І.М. 
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Травень 2020: проведений онлайн виховний захід “Історія у живопису. 

Картини розповідають” зібрала студентів перших курсів 12.05 для віртуальної 

екскурсії. І наші онлайн — екскурсоводи (студенти гр.19-1 та 19-9) нагадали 

події, які вивчали у перших семестрах. 

 

09 червня, викладачем Нужною Н.В.,  був проведений виховний захід зі 

студентами других курсів за темою «Нумерологія», який присвячений вченню 

Піфагора.  

Студенти підготували доповіді, у яких  розповідається біографія 

засновника вчення, його зміст  і застосування в сучасному житті. З найкращими 

та найцікавішими доповідями виступили Кравченко Д.(18-172), Баклан О. (17-

1А), Демидов І. (17-1А), Ніколайчук В. (17-1А), Кузмяк І. (17-1А), Смирнов 

К. (17-1А), Погребной О. (17-1А). 
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08.09.2020 р. на базі Механіко-технологічного фахового коледжу ОНАХТ 

відбулася І студентська міжвузівська науково-практична конференція «Історія 

Одеси : минуле та сьогодення». В роботі конференції взяли участь студенти 

коледжів , які входять до складу ОНАХТ. Приймали участь у цій конференції і 

студенти нашого навчального закладу. Студентка другого курсу  (гр.. 19-075) 

Матвийчук Світлана розповіла про видатного голову Одеси  Г.Г.Маразлі, його 

досягнення заради міста.  

 

 

25.10.2020 р. в навчальній групі 20-2 було проведено виховну годину ви-

кладачами Ромчук В.В.та Крупіною Н.А. на тему: Безпечний інтернет. Студен-

ти жваво долучилися до дискусії, чи завжди інтернет є корисним, які приховані 

загрози існують в інтернет просторі,адже потрібно свідомо ставитись до спіл-

кування з незнайомими людьми,навіть, якщо вони твої однолітки.  

 

30.10.2020р. відбулась студентська науково-практична онлайн-конференція 

гуманітарного напрямку з фізики «МОЛЕКУЛЯРНА ГАСТРОНОМІЯ. ФІЗИКА 

НА ВАШІЙ КУХНІ».Серед запрошених гостей були присутні: 
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Ткаченко Наталія Андріївна – зав. випускаючої кафедри «Технології 

молочних, масложирових продуктів та косметики» ОНАХТ – доктор технічних 

наук, профессор Котляр Євгеній Олександрович- кандидат технічних наук, 

доцент кафедри «Технології молочних, масложирових продуктів та косметики» 

ОНАХТ. 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020р. проведена віртуальна екскурсія вулицями Одеси «Музика, яка 

втілена у каменю» в навчальних групах 19-242 і 19-151. «Музика втілена у 
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камені» - саме ці слова Гете  стали девізом заходу. Карантинні заходи зумовили 

формат віртуальної екскурсії. Але  навіть за умов Zoom-конференції студентам 

гр.19-242 (під керівництвом викладача «Культурології» Пеньковської Т.К. ) 

удалося зацікавити гостей  своїми розповідями і презентаціями  про Оперний 

театр (Васильченко Р.), Єкатеринінську площу (Станчева К.), Археологічний 

музей (Сараін В.), вул. Дерибасівську (Зайцева Л.)  Воронцовський палац 

(Шпічка А.), Приморський бульвар (Драганова І.), історію заснування міста 

(Мунтяну К.),  Спасо-Преображенський собор (Скляр Ю.), пам’ятники Одеси 

(Гребенюк А.). Студенти не просто робили доповіді на обрану тему, а 

навчалися виконувати роботу екскурсоводів.  

 

 

24.11.2020р. студенти навчальної групи 18-242 під керівництвом викладача 

Левчук Т.Г. відвідали онлайн експозицію одеського музею “Степова Україна”. В 

ній представлені знаряддя праці, побутові речі, національний одяг всіх народів, 

які населяють нашу різнобарвну Бессарабію. Українці, караїми,  німці, 

молдовани, болгари, гагаузи, євреї — всі різні, але кожний з цих народів доклав 

щось своє до історії нашого краю.  
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25.11.2020р. вібулась онлайн науково-практична студентська конференція 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему: «Сучасні 

телекомунікаційні технології». У конференції взяли участь студенти II-IV 

курсів спеціальності. Доповіді-презентації студентів відбили сучасні технології 

в телекомунікаціях: 

Підготовлені доповіді - результати роботи гуртка технічної творчості 

спеціальності, де студенти розвивають свої творчі здібності в освоєнні 

професії. 

Участь в конференції прийняв декан факультету «Комп'ютерної інженерії, 

програмування і кіберзахисту» доцент, к.т.н. Шестопалов С.В. 

 

30.11.2020р. відбулась студентська науково-практична конференція 

гуманітарного напрямку з хімії на тему: «Одяг. Сучасні текстильні матеріали та 

іх особливості». На конференції підіймались такі питання як, що ми знаємо про 

склад сучасних матеріалів, які ми носимо, і з якими контактує наша шкіра 24\7, 

чи проводяться на сьогоднішній день токсикологічні досліди, і чи 

підтверджують ці досліди безпеку цих матеріалів. Були присутні гості з 

ОНАХТ-  начальник відділу аспірантури та докторантури ОНАХТ Лівенцова 

О.О. Підготовку та організацію конференції здійснила к.б.н., викладач вищої 

категорії Леонова Д.І. 

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-25.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-deac33c098433b118377469a49d14066-v_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_3.png
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_6.png
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_11.png
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-11ecab2a74e00b7c4c38a303ec68998b-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-98f6a2ef73e5b3a17474bc5f038de646-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-99fcdbe3c659160adef354ac393d0d07-v.jpg


 

51 

 

 

 

30 листопада 2020 року відбулася щорічна студентська науково-практична 

конференція «Маркетингові аспекти економічного розвитку», підготовлена 

цикловою 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; Бахчіванжі Л.А. - 

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

к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі. 

 

 

 

02.12.2020 проведені виховні заходи в навчальних  групах ІІ курсів під 

керівництвом викладача Пеньковської Т.К. (-гр.19-076, 19-075; 4 грудня - гр. 19-

151; 19-242), присвячені проблемам зв'язку минулого з майбутнім у рамках 

дисципліни «Культурологія». 

Цікава наука - археологія, яка є живильним джерелом для вивчення 

культури минулого: Стародавній Єгипет, Вавилонське царство, Греко-римська 

культура античного світу - ці країни стали початком світової цивілізації, дали 

людям писемність, театр, будівництво доріг, віадуків, храмів, Олімпійські 

змагання, косметологію і багато іншого. Про це та багато іншого в своїх 
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цікавих доповідях-презентаціях розповідали студенти: Матвійчук С., Довгань 

В, Атрохова М., Котеля А, Галкін М, Берестецкий В., Мажа А, Волинська Ю, 

Дубровіна К., Станчева К, Макаренко М . 

Для нинішніх умов, коли світ тимчасово «закрив» свої кордони і стали 

недоступні екскурсії в музеї, це прекрасний спосіб зазирнути в глиб століть і 

зрозуміти, що без великого минулого не може бути ні сьогодення, ні 

майбутнього. Пізнавайте, переймайте, вчіться ... 

 

03.12.2020р. студенти навчальної групи 19-161 під керівництвом викладача 

Сахно Н.О. провели конференцію «Зелена хімія». Була запрошена викладач 

ОНАХТ Малинка Олена Валентинівна, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри харчової хімії. Доповідачі – студенти підготували презентації про 

сучасні методи розвитку хімічних технологій з точки зору  основних принципів 

зеленої хімії. Вони розповіли про розробку безпечних хімічних синтезів, 

підвищення енергоефективності процесів, використання каталізаторів, 

запобігання утворення відходів, плюси і мінуси основних видів біопалива, 

екологічні проблеми, а також продемонстрували дослідження, які провели в 

лабораторії коледжу. 
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07.12.2020р. відбулась студентська науково-практична конференція 

гуманітарного напрямку з іноземних мов, яка відбулася під керівництвом 

викладачів Галинської Т.С. та Нічик Н.О., на тему: «Business communication in 

different countries». Студенти доповіли про культуру спілкування та взаємодії в 

різних країнах світу, підготували яскраві привітання на різних мовах, 

пізнавальні доповіді, ситуативні діалоги та цікаві ідіоми. 

 

 

10.12.2020р.  в режимі Zoom відбулася студентська науково-практична 

конференція на тему: "Автоматизація в сучасності". 

На конференції були присутні студенти 2 курсу (гр. 19-151), 3 курсу (гр. 

18-151) та 4 курсу (гр. 17-1а) спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», а також кандидат технічних наук, доцент 

– Світий І.М 
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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; 

- 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. 
 

 

27.05.2020 в режимі zoom відбулася конференція на тему: "Правове 

регулювання в туристичній діяльності для студентів 2 (гр.18-242) і 3 (гр.17-

1тур) курсу спеціальності 242 «Туризм». Присутніми було близько 50 студентів 

і гостей. Від академії були запрошені викладачі кафедри соціології, філософії і 

права Ботіка Т.С., Орлова В.О. 

 

Вересень 2020: 

- 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 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/izobe_viber_2020-05-27_16-01-09.jpg
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«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, жовтень 2020 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 2020: 

-  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». 
-  

04.11.2020р. листопада студенти групи 18-241(1) та викладач Гусак-

Шкловська Я. Д. відвідали Онлайн-бізнес-тренінг «Юридична сторона сфери 

гостинності та ознайомились із актуальними проблемами роботи готелів на 

сьогоднішній день та отримали фахові відповіді від провідного спеціаліста у 

сфері юридичного захисту бізнесу сфери HoReCa. 

Організаторами виступили Юридична фірма Bargen, Kyiv Tourizm 

Association за підтримки Ukrainian Hotel&Resort Association та VISIT Ukraine. 

Спікером конференції був партнер Юридичної фірми Bargen Андрій Гевко, 

який спеціалізується на юридичному захисті бізнесу та багато років консультує 

представників сфери HoReCa.   



 

56 

 

 

 

Листопад 2020: 

Студенти відділення Технологій (навчальні групи 19-075, 19-076) 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. 

- 

 

 

Грудень 2020: - проведення тижня права: виставка плакатів з правового 

виховання, тематичні виховні години з правової тематики,проведення гри 

«Юридичний аукціон» для студентів 1-2-х курсів. 

У рамках тижня права 8 грудня  в Коледжі нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу відбулась он-лайн  гра «ЮРИДИЧНИЙ 

АУКЦІОН». 
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З 04.12.2020р. по 11.12.2020р. проводилась творча виставка студентських 

робіт у вигляді плакатів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

 

09.12.2020р. студенти коледжу прийняли участь у флешмобі  «Ні коруп-

ції», який проводився в ОНАХТ. 

 
 

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. 
-  
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Лютий 2020: Святкування Масниці студентами навчальної групи 17-1ек 

 

 

 

Березень 2020: Цьогоріч студенти 1-го курсу КНТІІС долучилися до 

вшанування пам’яті Кобзаря та підготували інформаційні стіннівки. Завдяки 

їхнім старанням ми змогли ближче познайомитися з творчістю Шевченко, який 

став одним із символів української нації. Його образ широко використовується 

патріотичними силами і сьогодні. 

 

 

21 травня 2020р. проведення виховного заходу, який присвячено 

волонтерству, у навчальній групі  19-2 (О.В. Чумаченко). 

 
01 червня 2020 року 0 8.30 викладач української мови та літератури 

Юрченко О.Б. та студенти груп 19-6 та 19-4  провели online літературно – 

виховний захід присвячений ювілею української письменниці Ліни Костенко, 

використовуючи сервіс для проведення online конференцій Zoom, електронну 

пошту та мобільний додаток Viber. 
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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 2020: 

Проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних виробів “Золота 

осінь” студентів коледжу під гаслом «Добро доступно кожному: відчини своє 

серце!» Студенти навчальних груп  20-1 та 20-2 під керівництвом кураторів 

Юрченко О.Б. та Крупіної Н.М. підготували тематичний захід, який об’єднав, 

інформаційно збагатив, емоційно наснажив та збурив патріотичні та 

державницькі віхи знань студентської молоді.  Адже всі ознайомились з 

історією свята Покрови, Днем захисника України та пригадали традиції 

славного українського козацтва.  
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Для студентів 1 курсу групи 20-6, проведено літературний захід, з нагоди 

175-річного ювілею (29 вересня від дня народження) українського драматурга  

Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).   

 

22.10.2020 студенти навчалної групи 19-141 під керівництвом класного 

керівника Лисяного А.О. відвідали з дружнім візитом будинок дитини № 3 

«Сонечко», де було реалізовано благодійну акцію з прибирання території. 

Акція є продовженням доброї традиції, започаткованій між дитячим будинком 

 «Сонечко» та майбутніми електроенергетиками ще в минулому, 2019 році. 

 

Листопад 2020:  

10 листопада 2020 року Брітікова М.В., викладач української мови та 

літератури, провела  на платформі "Google Classroom" зі студентами груп 20-2, 

20-4, 20-6 та 19-076 вікторину «Рідна мова – пісня солов’їна», присвячену Дню 

української писемності та мови під девізом «Заговори, щоб я тебе побачив!».  
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30.11.2020р. проведений виховний захід зі студентами групи 20-1 про 

різноманітність субкультур підлітків під керівництвом викладача іноземної 

мови Нічик Н.О.  

 

 

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 навчального року  поповнена рослинна колекція дендропарку 

Студентський: 
-  

 

Лютий 2020:  

Для Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ стає прекрасною традицією  перемога в Міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science! 

Так, в цьому році в конкурсі взяли участь студенти ІІІ курсу спеціальності 

«Екологія» Євген Алайбов і Катерина Кіосак разом з науковим керівником - 

викладачем коледжу, заступником директора з навчально-виробничої та 

профорієнтаційній роботі, к.т.н. О.А. Сагдєєвою. У конкурсі також взяла участь 

переможець минулорічного конкурсу Black Sea Science, випускниця КНТІІС, а 
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сьогодні - фахівець з питань профорієнтації коледжу і студентка Одеської 

національної академії харчових технологій В.А. Щербань. 

Перше місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 

Black Sea Science 2020 в секції «Екологія» посів студент коледжу Євген 

Алайбов, який представив на конкурс спільну з литовським університетом 

роботу про ферментативну переробку відходів виноробства! 

28 лютого 2020 р. офіційно завершено проведення 1 етапу Міжнародного 

конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science 2020». Цей конкурс 

щорічно проводиться на базі Одеської національної академії харчових 

технологій за підтримки Міністерства освіти і науки України під егідою Black 

Sea Universities Network та ISEKI-Food Association,  у співробітництві з 

науковим журналом Central European Researchers Journal. 
  

 

 

Березень 2020: 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ взяв участь у національному Всеукраїнському проекті озеленення, 

метою якого є відновлення екосистеми України, розвинення екологічної 

свідомості та висадження понад мільйон дерев. З надією на силу добрих справ 
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та вірою у майбутнє коледж продовжує традицію з удосконалення себе та свого 

найближчого оточення – дендропарку «Студентський». 

Активне бажання участі в акції виявили адміністрація, педагогічний 

колектив та Батьківська Рада коледжу. Здійснено оновлення колекції зелених 

насаджень дендропарку «Студентський», зокрема, висаджено 8 сакур, 

горобину, колоновидний ялівець, галезію (ландишево дерево), церцис 

(багряник) і тую. 

 

Травень 2020: Проведення студентської науково-практичної онлайн 

конференція до Міжнародного дня клімату 

Група студентів 17-1ек під керівництвом Котіц Н.М. підготували 

конференцію, яку приурочено до 15 травня - Міжнародний день клімату. 

Впровадження цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на 

заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на 

добробут нинішніх і майбутніх поколінь. 

 

 

Вересень 2020 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. 

29.11.20 року проведення студентської науково-практичної конференції 

«Роль вторинних матеріальних ресурсів в системі раціонального 

природокористування» циклової комісії спеціальності 101 «Екологія». Серед 

запрошених гостей конференцію відвідали старший викладач кафедри екології 
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та природоохоронних технологій ОНАХТ Соколов Є.В., заступник директора 

коледжу з НВР та СЗ І.А. Станчева, а також студенти коледжу різних 

спеціальностей. 

 

 

5.6. 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 

глядача, Український театр ім. В. Василька, Одеський академічний театр 

музичної комедії та ін.). 

Січень 2020:  

Канікули в Івано-Франківській області! 

Відвідування студентами групи 17-1пд Івано-Франківської області, с. 

Білоберізку.  

  

 

27 лютого 2020 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбувся урочистий випуск студентів 

спеціальностей «Нафтогазова інженерія та технології», «Готельно-ресторанна 

справа» і «Туризм».  
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06.03.20р. на честь Міжнародного жіночого дня організоване привітання 

викладачів-жінок і студенток коледжу.  

 

 

 

28 квітня відбулась онлайн виховний захід з іноземної мови на тему  

«Життя і творчість В. Шекспіра» для студентів 1 і 2 курсів. 

Завдяки таким  проектам наші студенти долучаються до культури інозем-

ної мови, розвивають свої комунікативні навички, артистичні здібності та 

вміння працювати в групі. Знайомство з поетичними і драматичними роботами 

великого драматурга В. Шекспіра сприяє вихованню почуття прекрасного, 

пробуджує інтерес до літератури, а також розвиває естетичний смак. 
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27.06.20р. – вручення дипломів з відзнакою і подяк випуску молодших 

спеціалістів. 

31 серпня у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася урочиста Посвята в студенти. 
 

03.12.2020р. у навчальній групі 18-1гро відбувся party-вечір на німецькій 

мові, присвячений відомій німецькій рок-групі "Rammstein". 

Студенти підготували цікаву презентацію, розповіли про творчість групи, 

виконали їхні пісні.  

 

 

5.7. 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. 

Студентки групи 17-1марк спеціальності «Маркетинг» Балєва Катерина і 

Тер Анастасія разом з викладачем коледжу Овсовою  Галиною Василівною 

взяли участь в проекті "Професійне занурення", який проводився з 21 по 24 

січня 2020 року Одеською державною службою зайнятості. В проекті 

студентки спробували себе як спеціалісти в своєму фаховому середовищі, де 

показали всі свої кращі уміння та навички та викликали приємне здивування та 

повагу   журі.  
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3 березня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу пройшла олімпіада з дисципліни «Бухгалтерський облік». Участь брали 

студенти ІІ та ІІІ курсів спеціальностей 075 Маркетинг і 076 Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність. В результаті були визначені переможці: 

І місце - Осипенко Анастасія гр. 17-1марк 

ІІ місце - Карпенко Катерина 17-1марк 

ІІІ місце - Гребінь Юлія 17 - 1пд. 

 

 
 

11 березня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу пройшла олімпіада з економіки. За перемогу боролися 

студенти ІІІ-ІV курсів спеціальностей: 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 172 

«Телекомунікації та радіотехніка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність». 
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14 квітня в рамках заняття з іноземної мови за профільним спрямуванням 

в групах 241(1), 241(2) було проведено практичне заняття на тему: «Taking a food 

order» під керівництвом викладачів Чумаченко О.В. і Галинскої Т.С. Метою 

даного заняття було активізувати словниковий запас пройденого матеріалу. 

Студентам запропонували зробити свій зразок меню для ресторану або 

кафетерію.  
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Квітень 2020: Zoomlife триває, і сьогодні почесним гостем на лекції з 

організації екскурсійного обслуговування третього курсу спеціальності 242 

«Туризм» групи 17-1 то стала ліцензований гід з Риму - професіонал і фанат 

своєї справи - @gidvrime_larisa!  

 

 

Безцінний досвід з практики отримали студенти третього курсу групи     

17-1тур  спеціальності 242 «Туризм» від фахівця туроператорської компанії 

Вікторії Васькової, помічника директора транспортного відділу Sayama-Biblio 

Globus Thailand (Phuket) в Таїланді. Вікторія поділилася досвідом проходження 

міжнародної практики в найбільш затребуваних туроператорських компаніях: 

Tez Tour Turkey, Anex Turkey, Anex Thailand (Phuket), розповіла студентам 

нюанси роботи з туристами: вміння встановити своєрідний контакт - афініті, 

вміння красиво і захоплююче піднести інформацію, зацікавити, а також про 

праці та дисципліни, про взаєморозуміння та підтримку, і наскільки важливо 

швидко приймати правильні рішення у всіляких ситуаційних задачах в 

туристичній сфері.  
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Навчальна практика передбачає отримання практичних навичок зі 

спеціальності на базі коледжу. Навчальна   практика «Вступ до фаху» з групою 

18-075 уперше проходила в он-лайн режимі з 18 травня по 5 червня 2020 року. 

На другому тижні студенти відвідали віртуальну екскурсію на заводі 

дитячого харчування «Молочні продукти для дітей: зроблено в Україні». По 

завершенню екскурсії студенти виконали творчі завдання та підготували 

рекламу молочних виробів таких як: «Іриска-молоко згущене для дітей», 

«Йогурт Персик-9%» та інших виробів. 

Навчальна практика пройшла плідно та успішно, а її результатом стали 

професійні рекламні макети та профорієнтаційні стратегії, які вміло 

розкривають сутність кожної спеціальності, та стануть справжнім 

інструментом в допомозі зі знайомством з нашим коледжем! 

 

Студенти групи 18-101 відпрацювали і захистили навчальну практику 

«Лаборант хімічного аналізу». Практика проходила в непростий час, в умовах 

карантину, тому займалися в режимі онлайн з використанням платформи Zoom. 

Крім теоретичної частини була також розібрана і практична складова. 

Лабораторні роботи демонструвалися у вигляді відповідних відеороликів, 

а деякі етапи проведення дослідів студенти проводили в домашніх умовах. 

Наприклад, були відпрацьовані операції очищення сумішей методами 
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фільтрування та випарювання, за допомогою натуральних забарвлених соків в 

якості індикаторів визначалася реакція середовища при гідролізі солей. 

 

У студентів другого курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

закінчився перший етап виробничої практики, який проходив в форматі Зум-

конференцій з керівниками практик Гусак-Шкловською Я.Д. та Пушкаренко 

О.Є. 

В ході навчання студенти вивчали особливості інфраструктури 

підприємств ресторанного бізнесу, корпоративний кодекс ресторанів, 

санітарно-гігієнічні вимоги до змісту підприємств харчування, правила етикету 

та інші особливості ресторанного сервісу. Студенти ознайомлені з роботою 

виробничих цехів в закладах ресторанного господарства, з технікою безпеки і 

попередження травматизму на робочих місцях, їх дотримання, застереження від 

пожеж. Студенти отримали практичні навички по кулінарній характеристиці 

страв, за правилами нарізки і оформлення, з видів i призначення посуду, 

приборів, столової білизни, полірування посуду, складання серветок, виконання 

попередньої сервіровки. Крім того, студенти ознайомилися зі стандартами 

роботи кращих ресторанів м. Одеси, в яких їм належить проходити виробничу 

практику. 

Також студенти мали унікальну можливість відвідати онлайн Zoom-

конференції «CHEF NEWS» кращих представників ресторанного бізнесу.  

Теми конференції: «Незвичайне поєднання продуктів» 26.05.2020  

спікери: 

Євген Грібенік, шеф-кухар ресторану «FABIUS», Київ. 

Майстер-клас від Сергія Супруна - шеф-кухар ресторану GYMMAXX.  
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Михайло Авсаджанішвілі - бренд-шеф грузинського ресторану в Києві 

«Хмелі-сунелі».  

Друга конференція: «Літні десерти» 

спікери: 

Анна Семенівська - шеф-кондитер, викладач Кулінарної Академії, 

почесний член Асоціації шеф-кухарів України, Шеф-кондитер 

Олександр Бражевський - міжнародний шеф-кондитер консультант. Бренд 

Шеф-шоколатьє в Кондитерської "Bon Ap Arte" - в місті Києві. 

Марина Іванченко - Президент відбіркового туру чемпіонату з 

кондитерського мистецтва Coupe de monde Patisserie Ukraine.  

Ігор Лаврешін - пекар-майстерник, експерт зі здорового харчування, 

консультант з хлібопечення. RICHEMONT CENTRE OF EXCELLENCE for 

bakery and confectionery (Richemont Craft School) - Швейцарія, шеф-інструктор 

NIPfood (Італія), викладач Кулінарної Академії Асоціації шеф-кухарів України. 

Майстер-клас від Микити Розумного викладач Кулінарної Академії, член 

Асоціації шеф-кухарів України. 

 

 

 

 

У групі 2 курсу 18-172 спец. «Телекомунікації та радіотехніка» була 

проведена навчальна електромонтажна практика. Студенти вивчили 

електрорадіоматеріали і електрорадіокомпоненти, технологію монтажу вузлів і 

функціональних пристроїв на дискретних та інтегральних компонентах. 

Навчилися читати і збирати електричні схеми, працювати з 

електровимірювальними приладами, з пайкою електричних схем. Деякі 

лабораторно-практичні роботи виконувалися в домашніх умовах під онлайн-
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керівництвом керівника, деякі - безпосередньо в онлайн-режимі, що зробило 

студентів більш самостійними і згуртованими, навчило командній роботі та 

відповідальності за свої дії та рішення. 

Підготовлено та переглянуто велику кількість відеоматеріалів за темами 

програми. Це дало студентам наочне практичне уявлення про багатьох видах 

електромонтажних робіт і вимірах в електричних схемах. Незважаючи на те, 

що практика проходила в режимі онлайн, студенти отримали практичні 

навички виконання електромонтажних робіт, а викладач - досвід роботи в 

такому режимі. 

В ході ознайомчої практики студенти групи 18-161 освоїли теоретичну ча-

стину всіх існуючих, а також сучасних методів переробки нафти і газу, розгля-

нули всі етапи допервинної, первинної та вторинної переробки нафти і газу з 

ознайомленням необхідного для цього обладнанням. Детально вивчили техно-

логічні схеми апаратів в різній їх комбінації, поетапно розглядаючи процеси 

очищення і розкладання сировини. Також ми ознайомилися з видами одержу-

ваних паливних матеріалів, відстежуючи їх за технологічними схемами в про-

цесі переробки. Закріплення матеріалу пройшло з використанням різних лабо-

раторних робіт, в ході яких ми могли теоретично обговорити їх цілі і завдання, 

і практично простежити, як протікають процеси, в відео-роликах. 

 

 

-  

Протягом листопада-грудня 2020 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

Вересень 2020:  

22.09.2020 року студенти навчальної групи 19-076 (спеціальність 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність») зі своїм куратором О.В. 

Чумаченко вирішили відзначили Всесвітній день туризму спеціальним заходом: 

підготували докладну розповідь про Бориса Лисаневича і показали уривки з 

документального фільму. 

 

Жовтень 2020 
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23.10.2020р. у навчальних групах 18-101 та 18-161 було проведено в 

онлайн режимі виховну годину на тему: «Як вибір професії впливає на 

подальше життя». Доповіді підготовили студентки Анастасія Літтен і Аліна 

Чорна. Студенти груп жваво долучилися до дискусії щодо того, як їх професія 

змінює сучасне і впливає на майбутнє. Всі разом дійшли висновку, що професія 

«еколог» дуже сучасна і необхідна. У підготовці виховної години приймала 

участь класний керівник Чикіна А.В. 

 

 

 

11.11.2020р. студенти спеціальності 242 Туризм взяли участь  в онлайн-

зустрічі на тему "Гастрономічна Одеса" з амбасадором Одеси, Бессарабії та 

України - Оксаною Кузнєцовою. Цікава інформація про різноманіття одеських 

страв та напоїв, які увібрали у себе культуру та традицію такого багатогранного 

і колоритного міста, як Одеса, не залишила байдужим нікого! Щиро дякуємо за 

запрошення і корисний досвід! 

 

 

17.11.2020р. за ініціативи Одеського міського центру зайнятості  до Дня 

студента для студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 
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інфраструктури сервісу ОНАХТ було проведено інформаційний захід на тему 

«Адаптація та мотивація студентської молоді до професійної діяльності». 

Метою онлайн-конференції було формування свого власного «Я» студента 

в якості професійно-самодостатнього активного суб’єкту діяльності, засвоєння 

професійних і соціальних функцій, активне включення до життя трудового 

колективу, орієнтація на підприємницьку діяльність. 

До участі залучилися більше 40 студентів нашого коледжу – випускники та 

куратори випускних груп.  Серед найцікавіших питань слід зазначити розгляд 

структури та етапів формування професійної спрямованості, мотиваційних 

факторів спонукання студентів до професійної діяльності, поняття професійної 

мотивації та мотивації праці, формування мотиваційно-ціннісного ставлення до 

професії. 

 

 

18.11.2020р. відбулася предметна олімпіада з української мови серед 

студентів 1-2 курсів. Показати свої уміння щодо написання диктанту та 

виконати завдання з курсу української мови (розділи: «Синтаксис», 

«Орфографія», «Лексика», «Морфологія», «Фонетика»),  довелося студентам-

учасникам олімпіади. 

За підсумками роботи журі олімпіади з української мови призові місця 

посіли наступні студенти: 

І місце – Матвійчук Світлана, студентка групи 19-075; 

ІІ місце – Григорій Чегурко, студент групи 20-5 та Волинська Юлія, 

студентка групи 19-075; 

ІІІ місце – Могиляста Вікторія, студентка групи 20-2. 
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Олімпіада з англійської мови, 6 листопада для студентів 2 курсів, 

допомагають отримати додаткові знання, вдосконалити англійську мову. 

16 студентів взяли участь у олімпіаді. 

Викладачі  Галинська Т.С. та Чумаченко О.В підготували запитання та 

завдання. 

Переможцями цієї олімпіади є: 

1.Берестецький В.(гр. 19-076); 

2.Станев Д (гр.19-141). 

25.11.2020р. на базі ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу» проходила обласна студентська науково-

практична онлайн-конференція з бухгалтерського обліку «Сучасний стан та 

пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-

економічної діяльності суб’єктів господарювання». Конференцію було 

організовано обласною методичною комісією викладачів бухгалтерського 

обліку ЗПФО Одеської області. Від Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ в конференції взяли участь 

студентки групи 18-076 спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» Лунга Дарія та Рульова Ксенія під керівництвом викладача Овсової 

Г.В. з презентацією своєї роботи «Безготівкові розрахунки в Україні: сутність, 

сучасний стан та перспективи розвитку». Виступ студенток був сформований 

на прикладі роботи АБ «УКРГАЗБАНК», в якому студенти нашого коледжу 

проходять виробничу практику та здобувають практичні навички за 

спеціальністю. 
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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». 

9 лютого 2020 року в Харкові відбувся фінал у болдерингу - в рамках 

Чемпіонату України серед студентів. Студентка ІІ курсу спеціальності 

«Туризм», група 18-242, – Софія Гладка – посіла перше місце у болдерингу на 

Чемпіонаті серед студентів серед дівчат! 

 

Студент І курсу Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ Рагозенко Ерік посів 3 місце та став 

бронзовим призером чемпіонату Європи з карате, що проходив у Будапешті 

(Угорщина)  4- 9 лютого 2020 року.Увійшов у ТОП 5 найкращіх спортсменів 

Європи.  

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_102958_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_103136_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_104226_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_104822_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_105353_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_20201125_105728_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/sofiyagladka_n.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/111111111.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200212_215042_1431111.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200212_215104_06511111.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200212_215112_136111111_0.jpg


 

78 

 

 

04 березня 2020 року, з метою недопущення спалахів інфекційних 

захворювань серед студентів коледжу адміністрацією Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ організовано та 

проведено інформаційно-роз’яснювальну бесіду щодо профілактики 

інфекційних захворювань зі студентами першого курсу за участю лікаря, 

завідувачки Амбулаторії №6 Центру Первинної медико-санітарної допомоги 

№4 Білої Наталії Євгенівни. 

 

 

Перемога в VII турі на Чемпіонаті України "Дитяча ліга" Одеської жіночої 

збірної з гандболу 2003-2004 року народження (у склад якої входять студентки-

першокурсниці Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ), обігравши  збірну м.Київ з рахунком 28:26 і 26:22: 

 

10 березня 2020 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу в групі 19-6 разом з класним керівником Калюта Н.М. 

було проведено виховний захід на тему: «Профілактика інфекційних 

захворювань» 
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20 березня в рамках заняття з англійської мови в групах першого курсу 

було проведено нестандартне практичне заняття на тему «Здоровий спосіб 

життя» з викладачем Галинською Т.С. Метою заняття було не тільки розширити 

свій словниковий запас, поліпшити свої навички володіння іноземною мовою, а 

також долучити студентів до здорового способу життя. 

 
 

        Вересень 2020: 

Похід на море групи 20-3 з куратором Кубовой Т.М.  

 

Проведення тижня першокурсника: підтягування, стрибки з місця, згиб-

розгиб (юнаки та дівчата). Проведення першості коледжу з пляжного 

волейболу. Проведення тижня стрибуна. 

Жовтень 2020:  

Проведення першості коледжу з міні – футболу. Проведення тижня 

спринтера. 

Студент ІІ курсу Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ Рагозенко Ерік посів на чемпіонаті України по 

карате, третє місце.  

06.10.2020 року у навчальній групі 19-185 під керівництвом класного кері-

вника Калюта Н.М. проведений виховний захід на тему: «Вплив пандемії на 

емоційний стан особистості». 

Мета заходу: розширити знання студентів про основні емоційні симптоми 

COVID-19 і як їх подолати; виховувати дбайливе ставлення до власного здоро-

в'я. 
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Листопад 2020: 

14 листопада студентка ІІІ курсу Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ, спеціальності «Туризм» Софія  

стала переможницею Кубку Європи зі скелелазіння серед юніорів та молоді, 

 який відбувся у Польщі, м. Тарнув. 

 
 

17.11.2020р. в групі 19-075 викладачем Галинською Т.С. було проведено 

підсумкове заняття з іноземної мови на тему «Healthy lifestyle». Метою даного 

заняття було не тільки закріплення знання лексичного матеріалу і продовження 

розвитку навичок говоріння, а й донесення до студентів розуміння важливості 

ведення здорового способу життя.  
 

 

 

Грудень 2020: 

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. 
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Zoomlife продовжується навіть на період практики! Засвоїти основні 

поняття, ознайомитися ближче з майбутньою спеціальністю студентам групи 

18-242 допомагають кваліфіковані фахівці з туристичної галузі у дистанційний 

період. 

«Твоя мрія може стати реальністю: подорожі в гори - це незабутні 

враження!!!» - тема презентації діяльності Туристичного клубу "Сало" ОНАХТ. 

Практики та фахівці своєї справи ознайомили наших студентів з організацією  

та технікою проведення походів зі спортивного туризму. 

Яскраві спогади, цікаві моменти на період проходження практики та як 

зацікавитися своєю спеціальністю ще більше і навіть захоплюватися нею, 

розповіла Вікторія Васькова, заступник директора у транспортному відділі 

Sayama, яка вже 5 років живе та працює у Тайланді (Пхукет). Так, з нашими 

студентами спілкуються  фахівці туристичної галузі з різних куточків земної 

кулі та діляться досвідом, залучаючи любити і поважати свою роботу! І як 

казав Альберт Камю «Подорож, як найбільша і серйозна наука, допомагає нам 

знову знайти себе» 

 
 

 

3 квітня студенти 3 курсу  Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ Тер А.В., Осипенко А.С., Амелина В.В., 

Девятих А.А. та Кравець Ю.В. приймали участь у Круглому столі  "Від "start-

up" до реального проекту: бачення наукової молоді" , який було проведено у  

дистанційній формі на базі ОНАХТ. 

Студенти підготували цікаві проекти у різних галузях з рекомендаціями 

щодо підвищення ефективності бізнес-процесів. Студенти продемонстрували 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-7.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-8.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-9.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-22_12-56-58.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-22_12-57-30.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-22_12-58-10.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-b42e33a4e0b55a5b4fecd8b713128f47-v_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-c6ef246663b569fbb4e9e1867b3064a4-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cd995f8e87bc200ae7ad69d15e8c4bda-v.jpg


 

82 

 

гідний рівень теоретичної та практичної підготовки . Підготували студентів 

викладачі Коледжу Допіра І.А., Крупіна Н.А. , Богач Ю.В. 

 
 

09.10.2020р. у Одеській національній академії харчових технологій відбу-

вся кулінарний конкурс «Show BBQ-2020», у якому приймали участь студенти  

спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології» ОНАХТ 

та коледжів міста. Від нашого коледжу приймали участь студенти ІІІ курсу 

групи 18-241(1) спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Бабієнко Тетяна, 

Лейдікер Майкл та Медведь Анастасія. Готувала студентів до конкурсу викла-

дач спецдисциплін з ресторанної справи Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна. Під-

тримати нашу команду приїхали студенти коледжу ІІІ та ІV курсів спеціально-

сті «Готельно-ресторанна справа». 

Членами жюрі конкурсу стали найвідоміші ресторатори та шеф-кухарі 

Одеси. Головою жюрі був відомий італійський ресторатор Роберто Армаролі – 

власник і шеф-кухар ресторану «Nonna Letizia» та  «A Milano». 

Наша команда готувала страву під назвою «Стейк Арт дизайн» та зайняла 3 

призове місце у номінації «Страви з м’яса»! Члени жюрі відзначили високий 

рівень професійної підготовки наших студентів, наявність професійного обла-

днання для барбекю, фантастичну подачу страви та її високі смакові якості! 

Наші студенти отримали кубок переможців та диплом, а також запрошені 

членами жюрі конкурсу Юлією Ангеловою – ресторатором, учасницею Чемпі-

онату світу з кондитерського мистецтва у Франції, Мастер-шеф «професіона-

ли», власницею закладу  «У Ангелових», та Дмитром Кузнєцовим – засновни-

ком компанії з ресторанного консалтингу «CDK-Consulting»  та Бренд-шефом 

ресторанів «Honey» та «Nipper» на стажування до своїх ресторанів. 
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Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ дякує за зустріч викладачів Академії, зокрема, декана Факультету 

технології вина і туристичного бізнесу Саркісян Анну Овсепівну і доцента 

кафедри туристичного бізнесу і рекреації Ліганенко Маргариту Геннадіївну за 

проведену в форматі zoom конференцію! 

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! 

 

 Робота соціально-психологічної служби коледжу 

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. Дуже важливі були заходи протидії 

булінгу і насильству в сім’ї. 
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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 51 студент, які 

мають соціальні статуси (бюджет), є і на контракті. 14 (13 бюджет, 1 

контракт) студентів мають статус сиріт або позбавлених батьківського 

піклування. 37 студентів мають соціальні статуси інвалід дитинства (6 

бюджет, 1 контракт), внутрішньо-переміщеної особи (10 бюджет, 2 

контракт), дітей учасників бойових дій (9 бюджет, 3 контракт), дітей з 

малозабезпечених сімей (4 бюджет), дітей, постраждалих в наслідок 

Чорнобильської катастрофи (1 - бюджет) та дітей інвалідів 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 шести 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 

Нехай окремо, але ми РАЗОМ! 

 
У період введеного в країні карантину і прийнятих разом з цим 

карантинних заходів колектив Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу продовжує плідно працювати, освоюючи і 

удосконалюючи дистанційні форми навчання. Будь - яку ситуацію і кожну 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/flash1.jpg
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подію можна розглядати з багатьох сторін, але наш коледж вибирає тільки 

продуктивні і позитивні моменти! 

Наші студенти продовжували навчання: вивчаюли матеріал, складали 

конспекти, складали семінари, виконували практичні завдання, брали участь в 

конференціях і конкурсах, проводили Дні відкритих дверей, писали і звхищали 

дипломні та курсові проекти. Нехай окремо, але ми разом! 

Режим карантину і самоізоляція змінюють наш звичний уклад життя, 

однак, Студент Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ завжди залишається СТУДЕНТОМ, залученим як в навчальний 

процес, так і в суспільне студентське життя. Наші студенти завжди на зв'язку 

один з одним, з викладачами, з класними керівниками, освоюють нові форми 

дистанційної, але не менш цікавої, навчально-практичної роботи, проводять 

науково-практичні конференції, види позакласних заходів навчально-виховного 

характеру, ну і звичайно, різноманітно і корисно проводять своє дозвілля, 

будують плани на бурхливе студентське життя! 

У всьому завжди потрібно знаходити плюси. Студентство ніколи не сумує. 

Карантин – лише чудова нагода зробити невелику паузу і трохи сповільнити 

скажений темп життя, коли день у день ми мчимо з одних справ в інші, 

забуваючи про себе і відпочинок. В таких умовах спритна молодь знайшла 

безліч способів для розваги навіть вдома. Спорт, малювання, спів, навчання – 

кожен відкрив для себе щось нове, вийшов із зони комфорту, сміливо 

експериментує, щоб урізноманітнити проведення часу. 

Наприклад, легше знайти мотивацію, якщо дистанційно навчатися не 

поодинці, а в приємній компанії! Тому кожен день в онлайн режимі студенти 

збирають конференції та слухають матеріал від викладачів в комфортній 

обстановці, з чашкою кави, сидячи на дивані. Про таке можна тільки мріяти! 

Дійсно, студентське життя сповнене можливостей і дивних подій, які 

максимально проявляються якраз в кризових ситуаціях! Ми дізнаємося багато 

нового про наших чудових студентів: про їх таланти, захоплення, способи 

спілкування і особисті якості! 

Студенти 1-го курсу спеціальності «Туризм» разом з класним керівником 

Шепелєвою О.В. проводять віртуальні тури, обговорюють останні позакласні 

події в онлайн конференціях, винаходять нові кулінарні рецепти і активно 

займаються спортом! 

Студенти 1-го курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» разом з 

класним керівником Чумаченко О.В. на виховних годинах освоюють нові реалії 

у вигляді концепції ЗСЖ і масових спортивних захоплень, а також складають 

справжні витвори мистецтва, як наприклад, староста групи Тетяна Котеля. 



 

86 

 

Навчально-виховна складова розвитку наших студентів теж не 

залишається осторонь! Триває постійний контакт зі студентами, спілкування з 

класним керівником, вирішуються спільні справи та задачі! 

Так, карантин триває, але завдяки онлайн конференціям студенти можуть 

відновити спілкування, поділитися враженнями, обговорити питання з 

навчання на класних годинах онлайн. 

Студенти групи 19-9 спеціальності «Туризм» довели це на практиці 

обговоренням спільних планів про майбутні подорожі з класним керівником та 

фахівцем з туристичної справи Шепелевою О.В. Подібні години позакласного 

спілкування показують, як наші студенти скучили за суспільним життям. 

 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 

6. Господарська діяльність 

6.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів аудиторій і 

кабінетів: 

- Капітальний ремонт теслярні, (37 м. кв); 

- Капітальний ремонт кабінету № 213 корпус Б (57 кв. м.); 

- Капітальний ремонт сходів підвал корпус А ( виготовлення сходів за 

рахунок ); 
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- Капітальний ремонт 2 поверху корпусу А (349,5 кв. м.); 

- Капітальний ремонт 310 каб. корпусу А (49 кв. м.); 

- Капітальний ремонт 206 ауд. корпусу А (17 кв. м.);   

- Поточний ремонт 2 поверху корпусу Б (188,2 кв.м.);   

- Поточний ремонт 215 ауд. корпусу Б ( 49 кв . м.); 

- Будівництва стрілецького тиру , поточний ремонт підвалу корпусу А 

(172,6 кв. м. за); 

- Поточний ремонт приміщень загального користування гуртожитку №2, 

вул. Красного 8 ( 89 кв. м.); 

-  Поточний ремонт паркету 3,4 поверху корпусу А, 2,3 поверх корпусу Б ( 

39 м кв.); 

- Виготовлення 25 відкосів після встановлення металопластикових вікон та 

дверей (78,3м кв.).  

6.2. Удосконалення системи опалення:  

- Демонтаж старих батарей правої сторони 3 поверху корпусу Б та 

підготовка до монтажу системи опалення (20 батарей); 

- Систематизація системи опалення спортивної зали ; 

- Заміна 1 батарей та ремонт 3 од. у гуртожитку ; 

- Підготовка системи опалення до запуску гуртожитку №1 (бойлерний 

вузол).  

6.3. Удосконалення системи освітлення та оповіщення:  

- Заміна та встановлення 2-х електричних дзвінків у корпусі Б  ; 

- Встановлення 8 прожекторів освітлення прилежної території корпусів, 

КПП; 

- Встановлення внутрішніх  светодіодних світильників – 10 шт. ; 

- Ремонт светодіодних світильників 53 шт; 

- Заміна сведодіодних ламп 28 шт; 

- Встановлення нової лінії енергозабезпечення КПП.   

6.4.Удосконалення системи водопостачання, водо комунікацій: 

- Поточний ремонт 26 бачків та заміна одного (гурт №2), заміна 12 

шлангів, 9 кранів; 

- Поточний ремонт з реконструкцією системи водопостачання та 

водовідведення підвал корпус А; 

- Заміна водовідведення на пластик 1 і 2 поверх гуртожиток №2; 

- Поточний ремонт 2 унітазів; 

- Заміна 2 водомірів гуртожитку №2.  

6.5. Удосконалення системи відеоспостереження та інформаційної 

мережі: 

- Встановлення блока накопичення КПП та 4 камери 2,3 поверхи корпусів 
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А і Б; 

- Підключення корпусу Б до мережі інтернету; 

- Встановлення 2-х відеореєстраторів та 5  камер; 

- Підключення викладацької  216 каб. корпус А до мережі інтернету ; 

- Встановлення монітору відеоспостереження корпус Б; 

- Встановлення комплекту розробки та множення інформації у гуртожитку 

№1. 

6.6. Заходи енергозбереження, встановлення металопластикових вікон, 

дверей: 

- Поточний ремонт 2-х вітражних вікон актової зали корпус Б;  

- Встановлення 10 металопластикових вікон та 2-е дверей (Вікна - 311/А 

(2) хол/Б (1),) 202/Б(1), 303 /Б (1), 304/Б (1), 305/Б(1),  215/Б (2), 317/Б (1). Двері 

– 312/Б (1), 305/Б (1); 

- Поточний ремонт з виготовленням заміною рам та заміна стекол 24 вікна; 

- Встановлення 6 вітражних метало пластикових вікон вхід корпус А. 

6.7. Удосконалення навчально - матеріальної бази:  

- Виготовлення та встановлення 8 дверей на кабінки в туалетах 3,4 поверх 

корпусу А; 

- Відновлювальний ремонт 52 комплекту парт (12 к-тів 417/А ауд. та 4 к-та 

307/Б ауд, 16 к-тів 321/А, 4 к-та 417/А, 16 к-тів 213 ауд.); 

- Будівництво тиру в підвалі корпусу А; 

- Проведення поточних ремонтів гуртожитку №2; 

- Капітальний ремонт дверей кабінету директора; 

- Заміна табличок на кабінетах і аудиторіях корпусу А; 

- Заміна 3 газової плити гуртожитку №2. 

6.8. Заходи підтримання території Дендропарку «Студентський» та 

прилежної території корпусів: 

- Поточний ремонт забору біля КПП; 

- Санітарна очистка дерев та покіс трави;  

-  Висадка 30 дерев; 

-  Фарбування 14 лавочок  та 16 урн; 

- Будівництво альпійської гірки  рекреація корпус А; 

- Фарбування бордюрів. 

6.9. Заходи протипожежної безпеки: 

- Ремонт 15, 18 доз та заміна 16 розеток; 

- Заміна 2-х світильників запасний вихід корпус Б, встановлення 

покажчиків «ВИХІД» вхідні двері корпусів А.Б; 

- Закупка та встановлення покажчиків «ВОГНЕГАСНИК»; 

- Закупка та заведення протипожежної облікової документації; 
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- Виготовлення 2-х ящиків під ПК та облаштування їх актова зала корпус 

А. 

6.10.Заходи забезпечення карантиних заходів: 

- Закупка двух термометрів; 

- Закупка дезінфекційних засобів (антисептиків, урн, миючих засобів), 

масок, печаток; 

 

ВСЬОГО : 

Загальна площа відремонтованих приміщень: 

Капітального ремонту   - 505, 9 м кв. (за 2019 – 482); 

Поточного ремонту  -  498,8 м кв. (за 2019 – 457,1); 

Поточний ремонт паркету  - 39 м кв. (за 2019 27); 

Виготовлення відкосів – 78,3 м кв. (за 2019 – 51,9); 

 

ВИТРАЧЕНО : 

Кошти Спеціального фонду – 204 170 грн.(за 2019 – 493 354); 

Кошти організації «Наша мета» - 28 176 грн. (за 2019 – 31 940); 

Залучені кошти – 194 099 грн (за 2019 – 265 175);  

 

7. Фінансова діяльність 

Бюджетне фінансування за 11 міс. 2020 р. склало - 14 641 970,00 грн., 

В кошторисі витрат з бюджетного фонду основна частина припадає на оп-

лату праці – 10 790 391,67 грн., та нарахування на заробітну плату -2 354 755,21 

грн., за 11 місяців 2020 р., разом складає – 13 145 146,88 грн. 

Всього по заробітній платі виплачено: 13 145 146,88 грн. 

ІІ. Витрачено на покриття комунальних послуг – 903 521,38 грн. 

Ін. видатки профінансовано – 403 396,53 грн. 

Залишок від надходжень на 30.11.2020 р., складає - 189 905,21 грн. 

ІІІ. Використання стипендіального фонду за 11 міс. 2020 р. 

- 2 211 700,00 грн. 

Спеціальний фонд фінансування за 11 міс. 2020 р. склало 

7 382 977,56 грн., 

І. В кошторисі витрат з спеціального фонду основна частина припадає на 

оплату праці – 3 705 183,06 грн., та нарахування  на заробітну плату - 

808 542,49 грн.,  за 11 місяців 2020 р., разом складає – 4 513 725,55 грн. 

Всього по заробітній платі виплачено: 4 513 725,55 грн. 

ІІ. Придбання товарів – 153 150,92 грн. 

Ін. видатки профінансовано – 262 063,04 грн. 
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Перехідний залишок від надходжень на 30.11.2020 р., складає  - 

2 454 038,05 грн. 

Джерелом формування доходів спеціального фонду є оплата за навчання, 

оренда приміщень і проживання в гуртожитку. 

 

Надходження за  11 м. 2019-2020 р.   грн. 

 

Показники 
За 11 місяців 2019 р. 

(грн.) 

За  11 місяців 2020 р. 

(грн.) 

Відхилення 

(+),(-) 

Надходження 

грошових коштів 
18 232 815,39 22 024 947,56 + 3 792 132,17 

В т. ч. за рахунок 

державного бюджету 
12 526 388,00 14 641 970,00   + 2 115 582,00 

За рахунок 

спеціального фонду 

 

5 706 427,39 

 

7 382 977,56 + 1 676 550,17 

В т. ч.,  надходження 

за навчання 
3 578 800,00 4 850 757,76   + 1 271 957,76 

 

За 11 місяців 2020 року надходження грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 3 792 132,17 грн., в наслідок підвищення заробітної плати. 

 

Кількість ставок викладачів за 2019-2020 р.р. 

 

Показники За 2019-20 н. р.  
За 2020-21 н. р.  

станом на 01.09.20р  

Відхилення 

(+),(-) 

Кількість ставок 

викладачів 
74,23 71,82 - 2,41 

В т.ч. за рахунок 

державного бюджету 
40,54 36,33 - 4,21 

за рахунок 

спеціального фонду 
33,69 35,49 + 1,80 

 

Динаміка змін надходжень і витрат грошових коштів, за 11 місяців 2020 р., 

показує ріст даних показників, що свідчить платоспроможність коледжу. 

 

 

         Директор коледжу                                                          Олег ГЛУШКОВ  


