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Виховна робота у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу  Одеської національної академії харчових є органічним 

компонентом освітньої діяльності навчального закладу. Виховання студентської 

молоді у закладі освіти відповідає сьогоднішнім потребам незалежної 

Української держави. 

Реалізація основних завдань виховної роботи адміністрацією та 

педагогічним колективом коледжу здійснювалась за напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання 

2. Інтелектуально-духовне виховання 

3. Громадянсько-правове виховання 

4. Моральне виховання 

5. Екологічне виховання 

6. Естетичне виховання 

7. Трудове виховання 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Основним плануючим документом, що визначає організацію та порядок 

відпрацювання заходів виховної роботи в коледжі є план виховної роботи на 

поточний навчальний рік. У плані зазначені основні напрямки виховання, 

робота з батьками студентів, заходи з адаптації студентів нового набору, робота 

з керівниками навчальних груп, організація роботи студентського 

самоврядування, робота вихователів гуртожитків, соціального педагога, 

практичного психолога. 

Протягом 2019-20 навчального 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 32 студенти,  які мають 

соціальні статуси.  

За результатами навчання Пастух Світлана, студентка групи 16-1зв 

отримала стипендію Верховної Ради, Алайбов Євген - стипендію 

Президента України  на протяіз, 2019/20 навчального року. 

Враховуючи вимоги сьогодення, які продиктовані новими, особливими  

умовами життя та діяльності закладів освіти,пов’язаних з протидією поширення 
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коронавірусної хвороби та оголошенням режиму карантину мали місце певні 

зміни у виконанні запланованих заходів. проведення практичних заходів, 

запланованих на березень, квітень, травень і червень відпрацьовано в режимі он-

лайн. 

За основними напрямками виховної роботи проведені  заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу: 

 

1 Національно-патріотичне виховання 

Основною метою цього напрямку виховання є національної гідності, 

розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і 

поваги до представників інших націй, визнання цінності людини, її життя, 

дотримання гуманістичних норм і вимог, уважне ставлення до переконань і 

прагнень інших; виховання розуміння та поваги до культури інших народів, 

виховання гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних відносин. 
 

 

 

01.09.19  проведення першого заняття у всіх навчальних групах за темою 

«Щоб у серці жила Україна» до 28-ї річниці Незалежості. 

01.09.19 проведення свята “Посвячення в студенти”. 

Вересень 2019  

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

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

Жовтень 2019 

до Дня захисника України, 11.10.19,  проведена екскурсія для студентів 

першокурсників до військової частини 3014 Національної гвардії України. 

             
16.10.19 проведена зустріч викладачів і студентів з учасником АТО 

Платосюк А.Ф. до Дня захисника України, підготовлена доповідь-презентація 

щодо свята Дня захисника України. 
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Жовтень 2019  

тематичні виховні години у навчальних групах за темою «75 років 

визволення України від фашистських загарбників». 

 Листопад 2019 

проведені виховні години у навчальних групах, присвячених 86-й річниці 

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

минуле заради майбутнього» та ін.); 

20 листопада 2019 року на базі Одеського технічного коледжу ОНАХТ 

відбулася перша міжвузівська науково-практична конференція студентської 

молоді за темою: «Голодомор 1932-33 років: втрати української нації». Наш 

коледж  на конференції представила студентка ІІ курсу гр. 18-241 

Мухаметдинова Ольга, яка підготувала доповідь «Голодний хліб 1932-33рр. 

Голодомор в народній пам'яті». 

 
 

21.11 - 22.11.18 – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у навчальних 

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

документального фільму, презентації фото - та відео документів - свідоцтв 

найтрагічніших подій Майдану, на яких молодь знайомилася із хронологією 

подій від листопада 2013 до лютого 2014 рр. в Україні. 

     
 

27 листопада 2019 року студенти групи 19-4 (кл. керівник Лисяний А.А.) 

відвідали Музей меморіального комплексу Алея Слави. 



5 

 

 
 

27 листопада 2019 року студенти І-ІІ курсів Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ взяли участь в 

командних змаганнях з відпрацювання практичних навичок в рамках дисципліни 

«Захист вітчизни» на базі Одеського коледжу транспортних технологій. За 

підсумками змагань студенти нашого коледжу стали першими практично у всіх 

видах військової підготовки!  

 
Грудень 2019 

проведення тематичних виховних годин у навчальних групах,  присвячених 

Дню збройних сил України. 

6 грудня 2019 року студенти групи 19 - 4  відвідали Військово-історичний 

музей оперативного командування Південь. Цей захід присвячено Дню 

Збройних Сил України. 

 
 

09 грудня 2019 р студенти групи 19-2 відвідали державне підприємство 

військово - промислового комплексу України «Одеський авіаційний завод». 

Дане підприємство здійснює модернізацію, ремонт і технічне обслуговування 

авіатехніки. Студенти змогли побачити сучасне високо - технологічне 

виробництво найстарішого підприємства, яке з 1911р і по теперішній час 

ремонтує авіатехніку. 
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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. 

  
 

 

 
 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/image00302071011201139.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_142517_363.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_142517_363.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_133604_646.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_133604_646.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_141821_318.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_141821_318.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20200227_142352_084.jpg
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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 

української культури – з Днем вишиванки! 

 

 
 

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. 
-  

-  

 

 

 

Вересень 2019:  відвідування студентами навчальних груп 19-6, 19-2 

Одеської національної наукової бібліотеки та взяли участь у просвітницькій 

акції. 
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Жовтень 2019  

24.10.19 року в читальному залі коледжу відбулася студентська науково-

практична конференція гуманітарного напрямку на тему: «Інформаційні загрози 

для користувачів Internet». Конференція була організована циклової комісією 

математики та інформатики для студентів перших курсів всіх спеціальностей. 

 
 

4 листопада 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу відбувся відкритий тематичний захід з фізики на тему 

«Галілео Галілей і його винаходи». 

Мета заходу: розвиток інтересу до вивчення фізики, логічного мислення і 

організації активної діяльності студентів. 

 
12.11.2019 студенти груп 18-151 (кл. керівник Гратій Т.І), 18-141 (кл. 

керівник Леонова Д.І.), 18-075 та 18-076 (кл. керівник Богач Ю.В.), 18-101 (кл. 

керівник Чикіна А.В.) у супроводі викладачів Андрльє І.О. та Пеньковської Н.К. 

року відвідали один з найстаріших музеїв в Україні - Одеський 

палеонтологічний музей, заснований у 1865 році, який належить до 10 кращих 

палеонтологічних музеїв світу. 
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26.11.19 проведення науково - практичної студентської конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку». Запрошеними гостями на 

конференції були декан факультету економіки, бізнесу і контролю, к.е.н., доцент 

кафедри обліку і аудиту ОНАХТ - Купріна Н.М. і старший викладач кафедри 

маркетингу, підприємництва та торгівлі ОНАХТ - Голоданюк О.М. 

 

 
 

28.11.19 року в групі 19-4 класним керівником Лисяним А.А. був 

проведений відкритий тематичний виховна година на тему: «Актуальність 

сучасного мистецтва». На захід були запрошені завідувач відділенням 

Бондаренко О.С. , Голова циклової комісії суспільних дісцуіплін Пеньковська 

Н.К., члени циклової комісії Пеньковська Т.К., Мельничук С.А., Левчук Т.Г. 
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28.11.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Нанотехнології в сучасному світі». 

Конференція була організована викладачами комісії загальноосвітнього циклу 

Чикіною А.В та Калютою Н.М. 

 
29.11.19 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 

та природоохоронних технологій ОНАХТ Соколов Є.В., заступник директора 

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

спеціальностей. 

 
29.11.19р. на відділені Інженерії (завідуюча Леонова К.Л.) відбулась 

студентська науково практична конференція «Тренди і сценарії розвитку 

світової енергетики з кінця ХХ  століття по першу половину ХХІ століття», яку 

підготували студенти ІІІ та ІV курсу навчальних груп 16-1е, 17-1е, 17-1а 

спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під керівництвом 

викладачів  Гайса І.М., Андрієнко М.Я. та  Спірідонова  Н.Г На конференцію 

був запрошений представник факультету « Нафти, газу та екології» Бошков Л. З. 

доцент кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики ОНАХТ.  
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Проведення студентської науково-практичної конференції «Альтернативна 

енергетика: самі незвичайні замінники бензину та дизельного палива» циклової 

комісії спец. 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

 

 
Грудень 2019 

         

03.12.19 проведення студентської  науково-практичної конференції «Зв'язок 

нового покоління змінює світ» циклової комісії спец 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка».  Запрошені на конференцію – декан  факультету  комп’ютерної  

інженерії  Шестопалов С.В  та старший викладач кафедри комп’ютерної  

інженерії  Сиренко О.І. Студенти 3-4 курсів виступили с актуальними та 

цікавими доповідями, продемонстрували макет системи позиціювання антен з 

використанням мікропроцесорної системи.  
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05.12.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: "Wellcome to Australia", з англійської мови для 

студентів других курсів спеціальностей 151 та 075. 

Студенти підготували цікаві доповіді, презентаціїї, вікторини. 

 
 

05.12.19 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Жива нафта» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

 
 

05.12.19 року відбувся відкритий тематичний захід з фізики на тему 

«Енергетика майбутнього». Поновлювані джерела енергії - це не альтернатива 

існуючої енергетиці, а її майбутнє, і питання лише в тому, коли це майбутнє 

настане, і що ми можемо зробити, щоб його наблизити. 
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16.12.19 - проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Сучасні технології одержання та переробки 

полімерних матеріалів, вплив на довкілля». 

 

 
 

28 лютого студенти першого курсу груп 19-7, 19-8, 19-9 під керівництвом 

Галинської Т.С. відвідали Одеський художній музей.  

 

Лютий 2020: Відвідування студентами навчальної групи 18-185 

спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» під керівництвом 

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 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/image0_2.jpeg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/image0_2.jpeg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/image2_4.jpeg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8411.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8411.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8415.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8415.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8430_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8430_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_8434.jpg
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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 

фестивальному туризму. В конференції прийняли участь близько 30 студентів 

спеціальності 242 «Туризм». 

 

 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/r_2020-03-28_17-35-16.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/r_2020-03-28_17-35-16.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-03-28_17-3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-03-28_17-3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-03-28_17-35-12.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-03-28_17-35-12.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/iber_2020-04-10_14-19-40.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/iber_2020-04-10_14-19-40.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe0_14-19-41.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe0_14-19-41.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-10_14-19-36.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-10_14-19-36.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-10_14-19-39.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-10_14-19-39.jpg
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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. 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-10_14-19-42.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-11.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-11.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-24.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-24.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-35.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-20_18-30-35.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/20-06-11_17-38-11.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/20-06-11_17-38-11.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/er_2020-06-11_17-38-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/er_2020-06-11_17-38-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe06-11_17-38-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe06-11_17-38-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-06-11_17-38-10.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-06-11_17-38-10.jpg
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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 

курса ( гр.17-1а) та 4 курса (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. 

 

 

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. 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-06-11_17-38-09.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-06-11_17-38-09.jpg
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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). 

 

 

 
 

 

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;  

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_6524.jpg
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- 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. 
 

Протягом навчального року: 

 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу; 

- проведення індивідуальної роботи зі студентами коледжу, схильних до 

пропусків занять без поважних причин; 

- проведення зі студентами коледжу, які мешкають у гуртожитках бесід 

щодо дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил 

внутрішнього розпорядку; бесіди з питань громадянської відповідальності 

згідно чинного законодавства України; 

- проведення зі студентами ІІІ - ІV курсів бесід з питань правосвідомості 

та громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 
 

 

Вересень 2019: 

- ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку академії та попереджені про персональну відповідальність при 

порушенні Правил; 

- проведення профілактичної бесіди зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, 

особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних 

напоїв»,  

- проведення профілактичної бесіда зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 

несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, листопад 2019 року – проведення загальних зборів студентів 

коледжу, які проживають у гуртожитках №6 (Радісна, 9) та №2 (Краснова, 8) з 

метою інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і Правил 

проживання у гуртожитках, необхідності їх безумовного виконання. 

Жовтень 2019: 

- - анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового набору  
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на наявність проблем адаптації; 

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

участі кожного громадянина у виборчому процесі. 

15 і 17 жовтня 2019 року відбулась зустріч студентської молоді  1-х та 2-х 

курсів коледжу зі старшим інспектором відділу зв'язків з громадськістю 

управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної 

поліції, старшим лейтенантом поліції Міссюк Юлією Дмитрівною. Студенти 

прослухали лекцію "Профілактика правопорушень у неповнолітніх. 

Відповідальність неповнолітніх перед законом." 

Листопад 2019:  

- 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». 

05.11.19 року в групі 19-6 класним керівником Калюта Н.М. було 

проведено відкритий виховний захід на тему: «Правила поведінки студентів у 

коледжі». 

     

Грудень 2019: - проведення тижня права: книжкова виставка, виставка 

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

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

 
26.11.19 студенти групи 16-1т разом з куратором Кубовою. Т. М. провели 
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виховну годину на тему "Bullying" і заслухали цікаві доповіді. 

              
16.12-20.12.19  проведення тематичної виставки студентських плакатів до 

Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

   
Студенти відділення Інженерії віртуально відвідали музей історії органів 

внутрішніх справ Одеської області, екскурсію провела викладач правознавства 

Пеньковська Н.К. 

 У музеї зібрана унікальна колекція зброї, документів, форми, речових 

доказів та інших експонатів, яка не має аналогів в світі, та показує історію ВВС 

у всіх фарбах. 

 

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. 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/photo_2018-12-07_00-23-04_8.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0076_0.jpg
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http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0081_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0083.jpg
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4  Моральне виховання 

Мета:  прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і 

потреби поводити себе згідно з моральними нормами суспільства; формування 

таких соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм, 

відповідальність; формування дієвої моралі, яка визначає стійку 

непримиренність до порушників норм і правил культурної поведінки. 
-  

 

 

Вересень: проведення практичним психологом коледжу лекції для 

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

(порушення ст.184 ч. І)). 

26 вересня проведено тематичну виховну годину з нагоди Дня 

Європейських Мов. 

 
 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/izobe_viber_2020-05-27_16-01-09.jpg
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Жовтень 2019: 

Проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних виробів “Золота 

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

серце!» разом за участі представників благодійного фонду допомоги хворим 

дітям «Бджілка» і організація збору коштів на рахунок адресної допомоги  

важко хворому однолітку Долготер Андрію і всі виручені кошти були 

цілеспрямовано передані для його лікування. 

      

 

06.10.19р.  проведення тематичного заходу до 165-річчя від дня народження 

видатного митця, геніального ірландського філософа, естета, письменника та 

поета Оскара викладачем зарубіжної літератури Прудніковою Я.П. разом зі 

студентами групи 19-7. 

 
 

        Листопад 2019:  

проведено тематичний проект з української літератури «Не зневажай душі 

своєї цвіту» зі студентами навчальної групи 18-1гро-то за мотивами драми – 

феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

08.11.19 року було проведено захід, присвячений Дню української 

писемності та мови, під назвою «Рідна мова чиста як роса», який підготували 

студенти груп 19-6 та 19-4 під керівництвом викладачів української мови та 

літератури Юрченко О.Б та Нестеренко А.О. Студенти мали змогу дізнатися про 

історію свята, про життя Нестора-літописця, про сучасний стан української 

мови. За допомогою інтерактивних засобів навчання вони повторили тему 

«Апостроф», переглянули фільм про видатних українців світу. 
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13 листопада 2019 року 130-річний ювілей Остапа Вишні відзначала 

літературна Україна. З цієї нагоди студенти груп 19-5 та 18-241(1) із викладачем 

української мови та літератури Грубіною Оленою Петрівною підготували усний 

журнал «Я світ любив, людей любив!» 

     
 

28.11.19р в читальній залі для студентів перших курсів коледжу була 

проведена лекція на тему "Кризова вагітність" громадською організацією 

"Збережи життя інт". Одним з основних напрямків діяльності організації є 

допомога жінкам у кризовій вагітності. 

 Під час зустрічі були розглянуті питання просвітницької роботи щодо 

важливості соціально-правових питань захисту жінок, цнотливих сексуальних 

відносин, надання правової, соціальної, духовної та психологічної допомоги 

жінкам з післяабортним синдромом, та тим, хто пережив сексуальне насильство. 

Були продемонстровані відеоматеріали щодо цінності життя з метою 

профілактики абортів. 
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Відвідування студентами першого курсу групи 19-4 дитячого будинку №3 

«Сонечко» м. Одеси. 

 

  
 

21.12.19 участь у благодійному ярмарку до Дня Святого Миколая. 

 

 

 

 

 

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

 
1 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. 

 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-02-21_20-59-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-02-21_20-59-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-02-26_20-59-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-02-26_20-59-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-23_12-10-35.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-05-23_12-10-35.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1_33.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1_33.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/3_30.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/3_30.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/6_1_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/6_1_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/10_15.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/10_15.jpg


26 

 

 

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: 
-  

 

Вересень 2019 проведення ознайомлювальної лекції зі студентами коледжу 

«Об’єкт ПЗФ – дендропарк «Студентський». 

 

Жовтень 2019 року: 

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

студентів першого курсу; 

Листопад 2019 року: 

 - проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не паління; 

 - проведення фотовиставки «Наш дендропарк» до 75-річчя коледжу. 

29.11.19 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 

та природоохоронних технологій ОНАХТ Соколов Є.В., заступник директора 

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

спеціальностей. 

 

 

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

переможець минулорічного конкурсу Black Sea Science, випускниця КНТІІС, а 

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 

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 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/5.34_olga_sagdeeva.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/5.34_olga_sagdeeva.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/5.35_kateryna_kiosak.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/5.35_kateryna_kiosak.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/er_2020-04-09_20-16-44.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/er_2020-04-09_20-16-44.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe9_20-16-45.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_vibe9_20-16-45.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-09_20-16-42.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-04-09_20-16-42.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_202020-16-42.jpg


28 

 

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. 

 

 

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.). 
 

 

 

1 вересня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 
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сервісу ОНАХТ відбулася урочиста Посвята в студенти. 

 

27 вересня студенти другого курсу групи 18-151 взяли участь в цікавому 

краєзнавчому квесті «Фантастичні тварини і їх місця проживання», 

розробленому викладачем Пеньківській Н.К. 

 
 

  Жовтень 2019 -студенти групи 17-1 пд відвідали дуже цікавий для сучасної 

молоді захід - квест «Гра у хованки у пітьмі». 

 
 

Листопад 2019 – відвідування студентами спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» бізнес-тренінгів з ресторанної справи. 

14.11.2019 – святкування 75-ї річниці з дня заснування коледжу. 

 
 

       2019 рік – ювілейний для Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу. З цієї нагоди у коледжі відбувались зустрічі, вікторини, 

концерти. 

Привітати коледж з ювілеєм вирішили викладачі циклової комісії Мов та 

літератур разом із студентами та їх батьками. У музеї закладу була створена 

чудова виставка виробів народної творчості. 
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Основною тематикою експозиції стало козацтво, обрядовість та побут 

українського народу. Гостям, викладачам та студентам для ознайомлення були 

представлені роботи майстрів соломоплетіння, рогозоплетіння, гончарства і 

ткацтва,  традиційна вишивка, декоративний розпис. Кожен із творів є 

неповторним за глибиною змісту, народним колоритом, кольоровою гамою та 

енергією, вкладеною в улюблену справу. 

       
Грудень 2019 

 Проведення виховного заходу «Геній – це нескінчена витривалість», 

присвяченого життю і творчості Конан Дойля, Циклова комісія мов та літератур, 

відповідальна – Чумаченко О.В. 

Студенти груп 18-241 (1) і 18-242 під керівництвом викладачів Чумаченко 

О.В. і Галинської Т.С. зупинили свою увагу на авторі, який подарував людству 

найвідомішого детектива на всі часи, і 13 грудня провели відкритий захід, 

присвячений життю і творчості К. Дойля. 

 К. Дойль є автором численних пригодницьких, історичних, 

публіцистичних, фантастичних і гумористичних творів. 

Спеціальним гостем на цей захід був запрошений вчитель історії Стефан Джонс 

з Великобританії. Студенти мали чудову нагоду почути і поспілкуватися з 

носієм мови. Їх відгуки свідчать про те, що такі заходи завжди цікаві і важливі 

для вивчення іноземної мови, тому що в сучасному суспільстві це стає 

життєвою необхідністю. 

 

 
 

10.12.19 року студенти навчальних груп 19-5, 18-241(1), 18-241(2), 18-101 
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разом із викладачем української мови та літератури Грубіною О.П.  організували 

похід до БК ім. Лесі Українки на виставу козацького театру «Отаман». 

 
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 іноземної 

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. 

 

 

27.06.20р.  – вручення дипломів з відзнакою і подяк випуску молодших 

спеціалістів. 
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7 Трудове виховання 

Мета:  удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу  до 

майбутньої професії. 

Протягом навчального року: догляд за зеленими насадженнями 

дендропарку “Студентський”, пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення. 

Протягом навчального року працював гурток кулінарного мистецтва і 

здорового харчування під керівництвом викладача спеціальності Готельно-

ресторанне обслуговування Гусак-Шкловської Я.Д. 
 

  

Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

коледжу. 

4 вересня 2019 року студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії 

та інфраструктури сервісу на запрошення Одеського міського центру зайнятості 

відвідали майстер-клас Артема Візарта на тему «INSTABOSS. Як просувати 

особистий бренд і бізнес в Instagram».  

 
 

18 жовтня 2019 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ всебічно взяв участь у профорієнтаційному 

заході «День кар'єри», який відбувся у виставковому центрі Морського вокзалу 

Одеси. 

 
 

 

 

-  

29 жовтня в одеській загальноосвітній школі № 22 студенти Коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ провели 

серію майстер-класів для учнів 9х класів шкіл № 22 і № 17. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23v.jpg
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Протягом навчального року проведення  Днів відкритих дверей КНТІІС у 

різних форматах та зустрічі абітурієнтів зі студентами коледжу, представниками 

Ради студентського самоврядування. 
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5 листопада 2019 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відкрив свої двері для всіх бажаючих ближче 

познайомитися з нашим дивовижним навчальним закладом. Гостями коледжу 

стали учні загальноосвітніх шкіл м. Одеси № 81, 84 і 78, для яких студенти 

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

постаралися розкрити всі особливості студентського життя і освіти. Вони 

ознайомили гостей з коледжем, його факультетами та спеціальностями, в тому 

числі і з недавно відкритої спеціальністю - Харчові технології. 

 
 

Протягом листопада-грудня 2019 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

Вересень 2019: Напередодні святкування Міжнародного дня туризму наші 

студенти відвідали масштабний захід - Конференція "Туристичний потік 
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Одеської області 2019". Програма була насиченою, цікавою і була наповнена 

корисною і потрібною інформацією для наших майбутніх випускників. 

 

 

24.10.19 року в читальному залі коледжу відбулася студентська науково-

практична конференція гуманітарного напрямку на тему: «Інформаційні загрози 

для користувачів Internet». Конференція була організована циклової комісією 

математики та інформатики для студентів перших курсів всіх спеціальностей. 

 

26.11.19 проведення науково - практичної студентської конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку». Запрошеними гостями на 

конференції були декан факультету економіки, бізнесу і контролю, к.е.н., доцент 

кафедри обліку і аудиту ОНАХТ - Купріна Н.М. і старший викладач кафедри 

маркетингу, підприємництва та торгівлі ОНАХТ - Голоданюк О.М 

27 листопада 2019 року студентки ІІІ курсу спеціальності "Маркетинг" Тер 

Анастасія та Осипенко Анастасія під керівництвом викладача економічних 

дисциплін Допіра І.А. взяли участь в конкурсі інноваційних проектів в рамках 

роботи обласного студентського клубу «Інноваційне і розумне суспільство» на 

тему «Інноваційний проект - від концепції до прототипу» на базі Одеського 

технічного коледжу ОНАХТ, за що були нагороджені дипломом І ступеня. 

       
28.11.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Нанотехнології в сучасному світі». 

Конференція була організована викладачами комісії загальноосвітнього циклу 

Чикіною А.В та Калютою Н.М. 

 

28.11.19  студентки 3 курса, спеціальності "Маркетинг", під керівництвом 
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викладача Овсової Г.В., прийняли участиеь у студентській науково-практичній 

конференції з бухгалтерского обліку серед ЗВО I-II рівней акредитації Одесскої 

області на тему: "Сучасний бухгалтер: его роль и місце в світі". Студентки 

коледжу презентували доповідь на тему: "Бухгалтерська професія в Україні: 

реальність и перспективи". 

          
29.11.19 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 

та природоохоронних технологій ОНАХТ Соколов Є.В., заступник директора 

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

спеціальностей. 

 

29.11.19р. на відділені Інженерії (завідуюча Леонова К.Л.) відбулась 

студентська науково практична конференція «Тренди і сценарії розвитку 

світової енергетики з кінця ХХ  століття по першу половину ХХІ століття», яку 

підготували студенти ІІІ та ІV курсу навчальних груп 16-1е, 17-1е, 17-1а 

спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під керівництвом 

викладачів  Гайса І.М., Андрієнко М.Я. та  Спірідонова  Н.Г На конференцію 

був запрошений представник факультету « Нафти, газу та екології» Бошков Л. З. 

доцент кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики ОНАХТ.  

 

Грудень 2019 
         

03.12.19 проведення  студентської  науково-практичної конференції 

«Зв'язок нового покоління змінює світ» циклової комісії спец 172 

«Телекомунікації та радіотехніка».  Запрошені на конференцію – декан  

факультету  комп’ютерної  інженерії  Шестопалов С.В  та старший викладач 

кафедри комп’ютерної  інженерії  Сиренко О.І. Студенти 3-4 курсів виступили с 
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актуальними та цікавими доповідями, продемонстрували макет системи 

позиціювання антен з використанням мікропроцесорної системи.  

05.12.19 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Жива нафта» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 
 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури ОНАХТ 20 

грудня взяв участь у конкурсі «Стоп-кадр: професія», який було організовано 

Одеським міським центром зайнятості. 

В конкурсі, який мав на меті інформування, орієнтацію та сприяння адаптації 

учнівської молоді до умов швидкозмінного ринку праці, популяризацію 

професій, брали участь школярі та студенти 12 навчальних закладів міста. 

За сумою набраних балів Коледж нафтогазових технологій,інженерії та 

інфраструктури сервісу посів 3 місце, а наші учасники отримали диплом та цінні 

подарунки!!! 

 
 

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.  

 

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: 
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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». 

Всі студенти показали високий рівень знань, а максимальну кількість балів 

і призові місця зайняли наступні студенти: 

І місце - Ворона А., гр. 17- 1пд 

ІІ місце - Веленець Д., гр. 17-1пд, і Кондрикинський Ю., гр. 16-1а 

ІІІ місце - Каюха К., гр. 17 - 1марк 
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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.  

 

 

 
 

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!  
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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.  

 

 
 

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 5червня 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. 
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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 фільтрування та 

випарювання, за допомогою натуральних забарвлених соків в якості індикаторів 

визначалася реакція середовища при гідролізі солей. 
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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 характеристики 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.  

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. 
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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-

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 

частину всіх існуючих, а також сучасних методів переробки нафти і газу, 

розглянули всі етапи допервинної, первинної та вторинної переробки нафти і 

газу з ознайомленням необхідного для цього обладнанням. Детально вивчили 
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технологічні схеми апаратів в різній їх комбінації, поетапно розглядаючи 

процеси очищення і розкладання сировини. Також ми ознайомилися з видами 

одержуваних паливних матеріалів, відстежуючи їх за технологічними схемами в 

процесі переробки. Закріплення матеріалу пройшло з використанням різних 

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

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

 

 

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. 
 

 

Вересень 2019 

13 вересня проведений турнір з шашок серед студентів перших курсів. 

 

До Дня Захисника України у коледжі проведено спортивне свято серед 

навчальних груп перших-третіх курсів.  

Змагання були з: 

1.Гирьового спорту (16кг.). 

2. Перетягування канату. 

3.Згибання та розгибання  рук в упорi. 

4. Підтягування на перекладинi. 

5. Армрестлiнг. 

6.Флорентiйська гра з м'ячем. 
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8 жовтня 2019 року в групі 19-6 було проведено виховний захід, 

присвячений темі «Профілактика шкідливих звичок у студентському 

середовищі. Ні шкідливим звичкам». 

 

Жовтень 2019 року студенти коледжу прийняли участь у спартакіаді XXV 

обласних спортивних ігор ЗВО I-II рівнів акредитації, в якій збірна жіноча 

команда Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ виборола третє місце з шашок у командному заліку серед молоді м. 

Одеси. 

 

Листопад 2019. На другому курсі, у навчальній групі 18-172 була 

проведена виховна бесіда про шкідливий вплив енергетичних напоїв на організм 

підлітків. Студент другого курсу Гула Данило підготував презентацію 

"Енергетичні напої. ЗА і ПРОТИ" 

    



47 

 

Грудень 2019. Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом. У групі 17-1ек була проведена виховна бесіда присвячена Всесвітньому 

дню боротьби зі СНІДом. 

        

Студенти четвертого курсу групи 16-1т провели гру у пейнтбол, який є не 

тільки захоплюючою розвагою, але й чудовим засобом тренування витривалості, 

спритності, влучності і вміння знаходити спільну мову з партнерами по команді. 

Він вчить взаємодії в колективі для вирішення поставленого завдання.  

   

Головні всеукраїнські старти зі скелелазіння - Чемпіонат України 

(трудність, швидкість, багатоборство). У складі збірної команди Одеси в 

змаганнях брала участь студентка 2 курсу нашого коледжу Гладка Софія, група 

18-242. Софія отримала срібло і звання Майстра Спорту України. 

 

Єлизавета Карелі, студентка третього курсу  коледжу, група 17-1ек, двічі 

бронзовий призер чемпіонату України зі стрільби з лука, срібний призер в 

командній стрільбі чемпіонату України 2019. 
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Студент І курсу Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ Рагозенко Ерік посів перше місце (кадети, до 57 

кг) в чемпіонаті України з карате, який відбувся 19 листопада 2019 р в м. Києві. 

 

Збірна по гандболу кооледжу посіла І місце у командному залiку серед 

коледжiв м. Одеси на спартакiаді XXV обласних спортивних iгор ЗВО I-II рiвнiв 

акредитацii. 

 

6 грудня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ відбулася позапланове практичне навчання на випадок 

надзвичайної ситуації. 
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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! 

Софія Гладка у 2019 році стала другою на українському чемпіонаті у 

Харкові, першою на етапі Кубка України в Одесі, стала другою в молодіжному 

європейському рейтингу зі швидкості. 

За 2019 рік Софія виборола дві срібні медалі на європейських кубках та 

посіла 12-те місце на Чемпіонаті Світу в Арко. 

 

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 Будапешті (Угорщина)  4- 9 

лютого 2020 року.Увійшов у ТОП 5 найкращіх спортсменів Європи. 

  

 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

Взаємодія з інститутами і кафедрами ОНАХТ 

Продовжується  поширення зв’язків коледжу і ОНАХТ. Систематично 

відпрацьовується взаємодія з підрозділами академії за напрямками. 
 

 

 

21 вересня студенти КНТІІС, на запрошення завідувача кафедри 

туристичного бізнесу і рекреації ОНАХТ, Олени Олександрівни Мелих, взяли 

участь в Міжнародному Туристичному Форумі Creative Tourism Traveling and 

finding yourself. Місією форуму було сприяння появі тренда креативного туризму 

в області розвитку туристичних дестинацій. 

 

25.09.2019р. У коледжі була прочитана лекція  «Регулювання 

продуктивності  НПС з метою енергозбереження» доцентом кафедри 
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теплоенергетики та трубопровідного транспорту Кологривовим М. М.  В рамках 

плану проведення відкритих лекцій для  студентів коледжу  КНТІІС ОНАХТ. 

 

24 жовтня на базі Одеської національної академії харчових технологій 

відбулася обласна Міжвузівська ділова гра: «Секрети успішного менеджменту». 

Це був спільний проект методичної комісії викладачів економіки та фінансів 

ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації Одеської області та кафедри менеджменту і 

логістики ОНАХТ. Від нашого коледжу участь брали студентки гр. 17-1марк 

Балєва Е., Новоженюк А., Таріца В. з керівником Дурбаловой Н.І. 

 

Екскурсія студентів першого курсу групи 19-9 в ОНАХТ була цікавою та 

пізнавальною. Екскурсію провела декан факультету "Вина і туристичного 

бізнесу" Саркісян Анна Овсеповна.  

 

Студенти нашого Коледжу на виїзному занятті зі спортивного туризму від 

кафедри фізичного виховання і спорту ОНАХТ. 
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22 листопада студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу були запрошені на конференцію, яка проходила на базі 

ОНАХТ, а спікерами на конференції виступали представники однієї з 

лідируючих ресторанних компаній в Одесі Synergy Group. 

Представники компанії поділилися своїм досвідом і знанням у сфері створення 

нових ресторанних проектів.  

 
 

17.12.2019г. студенти відділення інженерії відвідали відкриття лабораторії 

на кафедрі «Електромеханик і мехатроніки» Одеської національної академії 

харчових технологій. цікаву екскурсію по всіх лабораторій кафедри ОНАХТ 

провів викладач кафедри «Електромеханики і мехатроніки» Галіулін А.А.  

 
 

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 
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гідний рівень теоретичної та практичної підготовки . Підготували студентів 

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

 

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» 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-5.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-5.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-7.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-7.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-9.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-9.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-11.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ks03-11.jpg


55 

 

 
 

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 боулінгу і насильству в 

сім’ї. 

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 32 студенти, які мають 

соціальні статуси (бюджет), є і на контракті. 11 студентів мають статус 

сиріт або позбавлених батьківського піклування. 21 студент мають 

соціальні статуси інвалід дитинства, внутрішньо-переміщеної особи, дітей 

учасників бойових дій, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, 

постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи. 

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. 
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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 
 

На великий жаль, виховні відкриті заходи, на яких передбачалось залучення 

та участь значної кількості студентів не були проведені з об’єктивних причин 

(карантин в країні). Це традиційний конкурс «Міс Коледж», спортивні змагання, 

святкові концерти, навчання з протипожежної безпеки та БЖД тощо. 

 

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 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, 
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забуваючи про себе і відпочинку. 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. 

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. 
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Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 
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