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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 2020-2021 навчального року у коледжі проводились 

заплановані виховні заходи, науково-практичні студентські конференції, 

конференції гуманітарного напрямку, відвідування студентами музеїв міста (у 

тому числі віртуально). 

Завдяки плідній роботі практичного психолога щорічно 

проводиться аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового 

соціуму та напрямків підвищення ефективності профілактичної роботи 

серед студентської молоді тощо. 

Забезпечений відповідний рівень практичної роботи з соціальною 

категорією студентів, які потребують особливої уваги з боку 

адміністрації, та їх соціального захисту відповідно до вимог чинного 

законодавства України. На сьогодні у коледжі навчається 41 студент,  які 

мають соціальні статуси.  

За результатами навчання Ніколаєва Катерина, студент групи 18-

101, отримала стипендію Президента України у ІІ семестрі 2020-2021 

навчального року; Рагозенко Ерік, студент групи 19-185, отримав 

стипендію Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області.  
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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 листопад, грудень 2020 року, березень, квітень, 

травень і червень 2021 року, 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. 
 

 

  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.   

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_202.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-08-31_21-43-54.jpg
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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 

трагедії 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. 

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. 

  

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
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Віддали шану історії визволення рідного міста та воїнам – визволителям 

студенти коледжів ОНАХТ. 9 квітня 2021р. проведена перша щорічна 

міжвузівська  історична науково-практична конференція студентської молоді 

«Одеса – місто-герой!». Проблематика конференції була цікавою та 

пізнавальною: деталі оборони міста, подвиги партизан, жахливі сторінки 

окупаційного режиму та радість визволення. Наш коледж на конференції 

представляла студентка першого курсу гр. 20-1 Чумак Настя.  Конференція 

стала  одним з багатьох заходів студентства у святкуванні Дня визволення 

Одеси. 

 

 

 

Немає для нашої країни і народу події більш за своєю суттю героїчної і 

трагічної одночасно, ніж німецько-радянська війна 1941-1945 рр. 1418 днів і 

ночей, битв, втрат, перемог і поразок. Героїзм на фронті, трудовий подвиг і 

 життя на окупованій території в тилу. 

Війна,  яка забрала 27 мільйонів радянських людей, більше 6 мільйонів з 

яких — наші співвітчизники — жителі України. 10 квітня 1944 року, в ході 

Одеської операції, війська 3-го Українського фронту під командуванням 

генерала армії Р. Малиновського, за сприяння сил Чорноморського флоту, 

повністю звільнили Одесу від німецьких і румунських окупантів. Про всі ці 

події розповіли студентки групи 19-242  Станчева Е.,  Карамаврова Н.,  Сараін 

В.,  Станчева К. разом з викладачем історії України Мельничуком С.А. 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1_1_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/2_1_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/3_40.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/4_32.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1617971916508.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1617971916512.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1617971916519.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2021-04-06_12-57-22.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2021-04-06_12-57-24.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2021-04-06_12-57-26.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2021-04-06_12-57-28.jpg
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Протягом квітня 2021 року у навчальних групах коледжу відбулись 

онлайн тематичні заходи, присвячені 35-м роковинам Чорнобильської 

катастрофи з переглядом відеофільмів і презентацій. Всі учасники заходів 

акцентували увагу на тому, що Чорнобильська катастрофа – це не лише велика 

трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. 

Ризикуючи своїм життям та здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і 

захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження 

радіації. 

Під час організації та проведення заходів студенти та викладачі 

зосереджували увагу на екологічних проблемах і їх наслідках для життя та 

здоров’я сучасного покоління. 

Подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС був 

яскраво інформаційне висвітлений під час проведення усіх тематичних 

заходів. 

Вже 35 років Україна живе з болем Чорнобиля. Це проблема, яка 

торкнулась майже кожної української сім’ї та всього світу. Саме це найбільша 

світова катастрофа з епіцентром за 600 кілометрів від Одеси. 

Студентка коледжу Анастасія Літтен побувала на екскурсії в зоні 

відчуження та 21 квітня 2021 року вона поділилася своїми враженнями від 

сучасного вигляду Чорнобильської зони зі своїми одногрупниками.  З приводу 

цієї події був проведена виховна година.  
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Студентська науково-практична конференція гуманітарного напряму "9 

травня - День людського духу» 

29 квітня 2021 року в групах 19-141, 20-5, 20-9 викладачем філософії, 

Економічної теорії, і Всесвітньої історії Лисяним А.А. було проведено 

студентську науково-практичну конференцію гуманітарного напряму на тему: 

«9 травня - День людського духу». Конференція була присвячена почесній 

даті «8 і 9 травня - День пам'яті і примирення і річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні». 

Студенти Мар'ян Макаренко, Олександр Токарчук, Олексій Бакшанскій, 

Іван Шоляк, Дмитро Станев, Сергій Кустол, Михайло Мельничук, Ярослава 

Проніна, Олександра Мазурик, Олена Загинайло, Владислав Шевченко, Надія 

Зварич підготували цікаві та інформативні доповіді, присвячені 77-й річниці 

визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників і Дню перемоги над 

нацизмом. 

Участь у конференції прийняла кандидат історичних наук, доцент 

кафедри Соціології, філософії і права ОНАХТ Ботіка Тетяна Степанівна та 

викладачі нашого коледжу. 

 

Друга світова війна за своїми параметрами не має  рівних в історії земних 

цивілізацій. ЇЇ ареною стали території трьох континентів, великі акваторії 

морів і океанів. Так чи інакше у війну було втягнуто понад 60 держав і 80% 

населення Земної кулі. Вона виявилася найжорсткішою, найруйнівнішою і 

найкровопролитнішою з усіх воєн і тривала довгих 6 років, почавшись 1 

вересня 1939 р. з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу і закінчившись 2 

вересня 1945 р. Немає для нашої країни і народу події більш за своєю суттю 

героїчної і трагічної одночасно, ніж німецько-радянська війна 1941-1945 рр. 
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http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ckrin_chernobyl_4_1.jpg
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http://kntiis.od.ua/sites/default/files/__0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_4_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_5_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_6_0.jpg
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1418 днів і ночей, битв, втрат, перемог і поразок. Героїзм на фронті, трудовий 

подвиг і  життя на окупованій території в тилу. 

Про це все  викладач Мельничук С.А. згадав зі студентами групи 20-7. 

 

 

 

 

 

 

Травень 2021: проведені тематичні заходи до 77-ї річниці трагедії 

депортації кримських татар 
 

- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені он лайн виховні години, 

присвячені Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-0a-0d79c8501526032a42b4f3c3cb1aed67fb9e4da8bf83ac94922bdfc53879d2b7_3c29dfc6.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-0a-55ce96bccafea8b0b5e1eea044b16d117e44cb3f4297df16008034d9d0423c03_c3d73eff_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-0a-9401259cedadc53c82ecd75ca8742244c22912d12f8c19e0a72b074d8c136dc1_da5a888c.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-0a-ec71df13aed815073d8c0540b5273b3faa5d1f07607490ae56bc82fc20484588_a9fa4880.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-05-585f5690be2b3436ce712459b05914a915823a37a25e3837d2815aa3471b2e0f_17c9c2d2_2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-05-b6795231cb11b221e6beeaa2f21721cb6bb168c77f653490000e582de69513b0_445c915e.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-05-d001fff5b4bfa93dcae45d8695f65442c6595dc4048d2a7b8fd0a708cb57bd52_faa7cdb0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/0-02-05-e55a7f0fe1646e08e62b2dbaa56a97322a79b6fdb39df6fc7acca5e64893b185_de09fe9e.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/clipboard_image_16fe0ec2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/clipboard_image_b95c80ba.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/clipboard_image_d3d093ad.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/desktop_screenshot_2021.04.29_-_14.53.50.88.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp4.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp5.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/dp6.jpg
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 День вишиванки — всеукраїнське свято, яке покликане зберегти 

споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. 

Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, 

що вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та 

родової пам’яті. 

Всесвітній день вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. 

У 2021 році він припадає на 20 травня. Цьогоріч святу – 15 років. 

З 17- по 20 травня студенти групи 20-1 спеціальність «Маркетинг» із 

задоволенням долучилися до свята. Активом групи був підготовлений усний 

інформаційний дайджес до Дня вишиванки. 

Студенти: Кошелапов Дмитро, Степко Анна, Заливадна Дарія, Чумак 

Анастасія ознайомили групи: 20-9, 20-7, 20-3, 20-2, 20-1, 19-175  з 

найцікавішою інформацією щодо фактів, які пов’язані з українською 

вишиванкою та пригадали історію виникнення свята. 

Студенти групи 20-1: Тал Мія, Заливадна Дарія, Берназ 

Дмитро змайстрували неповторну креативну інсталяцію до Дня вишиванки. 

Токарчук Вікторія, студентка групи 20-3, створила орнаментальний 

плакат, використовуючи основні кольори вишиванки, вірші, символіку та ін.. 

 

Також до візуалізації Дня вишиванки долучились студенти групи 20-6 

та    20-9, створивши інформативні плакати до свята. 

Проведення такого заходу продемонструвало, що студенти ФКНТІІС 

ОНАХТ відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на 

збереження культури, звичаїв і традицій свого народу. 
  

 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v6_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1_46.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/2_38.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/20-1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v4_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v5_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v6_1.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v7_0.jpg
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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. 
 

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.  

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v8_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v9_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v10_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v11_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v12_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v13_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v14_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v15_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v16_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v17_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v18_0.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/v20.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-2.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-4.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-5.jpg


12 

 

 

 

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

викладачами Ромчук В.В.та Крупіною Н.А. на тему: Безпечний інтернет. 

Студенти жваво долучилися до дискусії, чи завжди інтернет є корисним, які 

приховані загрози існують в інтернет просторі,адже потрібно свідомо 

ставитись до спілкування 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: 

- 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. 

 

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-6.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/k21-7.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/vg2.jpg
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http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/vg8.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/vg10.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/1_35.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2_29.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3_32.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/4_24.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/5_19.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/6_17.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11_15.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/12_10.jpg
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06.11.2020р. проведена віртуальна екскурсія вулицями Одеси «Музика, 

яка втілена у каменю» в  навчальних групах 19-242 і 19-151. «Музика втілена у 

камені» - саме ці слова Гёте 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.  

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/13_8.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/14_10.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/16_9.jpg
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http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11-1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11-3.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11-4.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11-5.jpg
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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.  

 

 

 

 

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. Шестопалову С.В. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/11-6.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-14.jpg
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http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-18.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-19.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-20.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-22.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-23.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-24.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2020-11-24_15-53-25.jpg
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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. 

 

 

 

30 листопада 2020 року відбулася щорічна студентська науково-практична 

конференція «Маркетингові аспекти економічного розвитку», підготовлена 

циклової комісією економічних дисциплін. 

У конференції брали участь студенти ІІІ -IV курсів спеціальності 075. 

Серед запрошених гостей були Агєєва І.М. - декан факультету менеджменту, 

маркетингу і логістики, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва та 

торгівлі; 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. 
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02.12.2020 проведені виховні заходи в навчальних  групах ІІ курсів під 

керівництвом викладача Пеньківської 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: Стародавні 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 

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 . 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

Квітень 2021: До Дня космонавтики викладач Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Мельничук С.А. разом з 

студентами  групи  19-141  Станєвим Д., Марківським Б., Мельничуком М. 

згадали про історію становлення космонавтики , визначних її персоналій  та 

досягнення. Також було сказано про  значення українських вчених для 

світової космонавтики. Всі одностайно прийшли до висновку, що 

використання ресурсів Землі і Всесвіту буде справою майбутнього 

суспільства. 
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Березень, квітень, травень 2021: року відбулись студентські науково-

практичні конференції: 

11 березня студентами 1 курсу ФКНТІІС ОНАХТ була проведена онлайн 

конференція на тему: «Гормони». Онлайн захід був побудований на наукових 

дослідженнях студентів першого курсу. На заході були присутні: 

Кананихіна Олена Миколаївна - проректор з навчальної роботи і доцент 

кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування ОНАХТ; 

Величко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри біохімії, мікробіології та 

фізіології харчування ОНАХТ. 
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28 квітня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулась студентська науково-практична 

конференція зі спеціальності 242 «Туризм» від циклової комісії Індустрії 

сервісу. Тема конференції була присвячена спеціалізованим видам туризму, 

його стану та перспективам розвитку. 

Але особливістю проведеного заходу було те, що за підтримки 

адміністрації коледжу вперше в науковій апробації разом із студентами 

коледжу взяли участь учні шкіл, гімназій та ліцею, попередньо пройшовши 

конкурсний відбір з запропонованих тематик. 
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29.04.2021р в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася онлайн студентська науково-

практична конференція «Електромеханічні системи з інтелектуальним 

керуванням» 

Запрошений гості з Одеської національної академії харчових технологій, 

зокрема, Бошков Леонід Зіновійович, к.т.н., доцент кафедри термодинаміки та 

відновлювальної енергетики та доцент Галіулін Анатолій Агзамович. в.о. 

завідувача кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки, 

поділились своїми враженнями про тематику и доповіді студентів,  розповіли 

студентам про продовження навчання та  перспективи подальшого 

працевлаштування. 

 

 

 

30 квітня відбулась студентська науково-практична конференція циклової 

комісії Індустрії сервісу «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС XXI 

СТОРІЧЧЯ –ІННОВАЦІЇ, СУЧАСНІ ТРЕНДИ». 

Студенти підготували цікаві доповіді по актуальним темам. На 

конференцію були запрошені гості з ОНАХТ: Ткач Вікторія Олександрівна – 

декан факультету Інноваційних технологій харчування та ресторанно-

готельного бізнесу ОНАХТ, Дідух Геннадій Васильович – науковий керівник 

Навчального ресторану 112 ОНАХТ. 

. 
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4 травня 2021 року відбулася щорічна студентська науково-практична 

конференція «Підприємництво і торгівля: сучасний стан та перспективи 

розвитку», підготовлена циклової комісією економічних дисциплін. 

У конференції брали участь студенти І-III курсів спеціальностей 075 

«Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

З доповідями виступили студенти ІІ та ІІІ курсів спец. 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Серед запрошених гостей була Басюркіна Н.І. - завідуюча кафедрою 

управління бізнесом ОНАХТ, доктор економічних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

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: 
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 - 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. 
 

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 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 

«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 
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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.   

 

 

Листопад 2020: 

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

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. 
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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». 

 

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

робіт у вигляді плакатів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 
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09.12.2020р. студенти коледжу прийняли участь у флешмобі  «Ні 

корупції», який проводився в ОНАХТ. 

 
 

Під час проведення планових виховних заходів протягом лютого 2021 

року у навчальних групах ФКНТІІС  проведена виховна година «СТОП  

БУЛІНГ» з дотриманням карантинних обмежень. 

Проблема насильства, зокрема булінгу (цькування) та проявів агресії до 

особистості з метою її принизити, залишається критичною не лише в Україні, 

але й в усьому світі. Мільйони дітей та підлітків страждають від їх проявів з 

боку інших людей (сторонніх та навіть рідних). Ця проблема існувала і раніше, 

але останнім часом вона набула глобальних масштабів та вимагає негайного 

реагування. 
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Лютий 2021: в рамках профілактичних заходів практичний психолог 

Стельмах Н.Ю.  провела роз’яснювальну лекцію за темою: «Самовільний 

вихід із життя», де розглядалися питання: 

• інтернет пропаганда суїцидів або гра в самогубство; 

• причини, попередження, поради; 

• діяльність так званих «груп смерті»; 

• психологічний портрет адміністратора (куратора) «групи смерті»; 

• ознаки суіцидальної загрози; 

Практичний психолог спонукала студентів до роздумів про сенс життя, навіщо 

людині дається життя, про цінність людського життя і неповторність свого 

власного. 

 

 

 

 25.03.2021 та 29.03.2021 року у Фаховому коледжі нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ були проведені 

ZOOM- конференції для студентів I-II курсів та кураторів груп  на тему 

«Попередження та відповідальність за вчинення булінгу в навчальному 

закладі». 

Лектором на заході був інспектор сектору ювенальної превенції 

Одеського районного управління поліції - капітан поліції Волошин Сергій 

Миколайович. В доповіді акценти були зроблені на розпізнання булінгу, хто є 

жертвою та ініціатором булінгу, форми та види булігу та як правильно 

реагувати викладачу та батькам на прояви булінгу у студентському 

середовищі. Також було обговорюванні  питання  у законодавстві  про 

відповідальність кожної зі сторін учасників.  

Проведення профілактичних заходів щодо насильства серед учнівської 

молоді сприяє формуванню правосвідомості і правової поведінки учнів, 
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відповідальності за своє життя; розвиває активність, самостійність, створює 

умови для самореалізації особистості учня. 

 

 

Студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу із задоволенням вирішили взяти участь у XV 

Всеукраїнському конкурсі малюнків «Мої права», приуроченому до 

Міжнародного дня захисту дітей з нагоди 30-річчя Незалежності України. 

Організаторами конкурсу є Український координаційний центр з 

підвищення правової освіти населення разом з Українською молодіжною 

правничою асамблеєю, Українською асоціацією підтримки творчої молоді та 

Благодійним фондом «Об’єднання світових культур». 

 

 

Історія законів, конституцій взагалі та конкретно українського 

законодавства стало темою цікавої конференції «Історія становлення 

української Конституції», яка відбулася 14 травня у КНТІІС ОНАХТ. 

Студенти перших та других курсів ( гр.20-1, 19-075, 19-076) підготували 

презентації з історії конституційного процесу, розповіли про особливості 

Основного закону у різних державах. Історичний екскурс у часи Давньої 

України-Русі розкрив основні риси першого письмового зібрання законів – 

«Руської правди». Прослідкували історію творення конституційних традицій 

за часів козацтва, у період українського національного Відродження – у 

документах Кирило-Мефодієвського товариства, доби Центральної Ради, 

етапи  становлення радянських конституцій УРСР. Особливу увагу приділили 

історії прийняття сучасної української Конституції, характеризували основні її 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_2021-03-25-13-25-34-244_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/screenshot_2021-03-25-13-27-06-864_us.zoom_.videomeetings.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_viber_2021-03-31_14-11-43.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_75.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_76.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/_ekrana_87.png
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1._pravo_na_lyubov-_malyunok_0.jpeg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/2._ya_tezh_mayu_prava_-_malyunok.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/3._moi_prava_-_miy_zahist_-_malyunok.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/4._pravo_na_gidnist_-_malyunok.jpeg


29 

 

статі, зупинившись окремо на законодавчих актах стосовно захисту прав 

дитини. 

 

 

 

 

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 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. 
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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!». 

 

 
 

30.11.2020р. проведений виховний захід зі студентами групи 20-1 про 

різноманітність субкультур підлітків під керівництвом викладача іноземної 

мови Нічик Н.О.  
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Лютий 2021р.:До 125-річчя з дня народження Павла Григоровича Тичини 

проведений захід для студентів другого курсу. 

Поезії Тичини стали класикою, а створені ним образи й крилаті вислови 

вже давно ввійшли у народну скарбницю. 

Цікавими фактами з життя П. Тичини ділилися студенти 2 курсу груп 19-

075 та 19-151 і викладач української мови та літератури Грубіна О.П. на 

онлайн конференції, присвяченій шануванню пам’яті видатного поета, 

перекладача, громадського та політичного діяча. 
  

 

 

22 лютого 2021 року студентами групи 20-1 спеціальності 075 

«Маркетинг» КНТІІС ОНАХТ було проведено онлайн науково-практично 

студентську конференцію гуманітарного напрямку  до 150- річчя з дня 

народження Лесі Українки на тему: «Леся Українка і родина Косачів в історії 

української та світової культури». 

З нагоди  150-річчя від дня народження Лесі Українки, видатної українки, 

громадської діячки 22 лютого 2021 року студентами групи 20-1 спеціальність 

075 «Маркетинг» було проведено конференцію – вшанування Лариси Косач. 

Онлайн захід був побудований на наукових дослідженнях студентів життєвого 

і творчого шляху мисткині.     
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На заході були присутні  батьки, студенти груп 20-1, 19-075 та 19-101, 

 викладачі та гості заходу, зокрема: 

Віват Ганна Іванівна. Доктор філологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри українознавства і лінгводидактики; 

Філіпенко Ольга Іванівна. Кандидат філологічних наук, старший 

викладач; 

Гриньків Ольга Володимирівна, викладач кафедри; 

 

Організатори Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика у 2021 році вирішили надати можливість усім охочим учням і 

студентам перевірити свої знання з української мови в дистанційному 

форматі. Тим більше, що саме у 2021 році виповнюється сто років від дня 

народження філантропа Петра Яцика.  

З 26 по 28 лютого на платформі HUMAN відбувся перший етап марафону. 

У ньому взяли участь і студенти 1 та 2 курсів нашого коледжу.  

 

12 березня 2021 р. була проведена  відкрита виховна година у навчальній 

групі 19-101, яка була присвячена 207 річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка, на тему: «Зв'язок зображуваних жіночих образів на картинах і в 

поетичних творах Тараса Шевченка». 
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Всесвітній день поезії - свято, яке відмічається щороку 21 березня 

(встановлено в 1999 року ухвалою сесії ЮНЕСКО). 

Поезія, як зазначено в ухвалі ЮНЕСКО, може стати відповіддю на 

найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини, але для цього 

необхідно привернути до неї якнайширшу громадську увагу. 

Підтримуючи цю мету,талановиті студенти нашого коледжу підготували 

вірші Т.Г. Шевченка та взяли участь в онлайн конкурсі читців. 

За результатами голосування компетентного журі даного конкурсу 

(викладачі української мови та літератури) призові місця посіли наступні 

студенти: 

І місце – Атрохова Мілена (група 19-076), Шмалюк Аліна (група 20-1) 

ІІ місце – Дубровіна Карина (19-075) 

ІІІ місце – Демиденко Дмитро (група 20-4). 

  
 

 

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 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. 
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31 жовтня у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ пройшли тематичні відкриті лекції, матеріали 

якої готовлять безпосередньо студенти-екологи. Лекції пройшла в 

дружелюбній атмосфері, було висвітлено питання кліматичних, біологічних та 

корисних ресурсів, екологічних проблем Чорного моря та шляхів їх 

вирішення, міжнародне екологічне співробітництво у галузі охорони Чорного 

моря та Одеського заливу зокрема, Чорне море як механізм забезпечення 

соціально-економічного сталого розвитку регіону. Дуже цікаво було заслухати 

інтересні факти про Чорне море, декілька теорій про походження моря, 

заслухати вірші й пісні про море, які підготували наші студенти групи 19-101. 

 

Цьогоріч ми провели конкурс фотографій «Моє Чорне море». Адже воно 

ніколи не буває одноманітним, нецікавим, бо щодня, навіть щохвилини воно 

різне. Таємниче, мінливе, неосяжне, романтичне, лагідне, бурливе, а іноді 

навіть містичне. 
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15 грудня до Всесвітнього дня клімату викладачами циклової комісії 

спеціальності 101 «Екологія» та студентами-екологами групи 18-101 було 

проведено конференцію за темою «Кліматичні зміни: причини, наслідки та 

рішення для протидії». Метою конференції було поширення екологічних знань 

про фактори та чинники кліматичних змін, донести до слухачів, що людству 

потрібно суттєво замислитись над свої майбутнім та більш відповідально 

ставитись до стану навколишнього середовища, адже коли ми не матимемо 

змоги зробити ковток чистого повітря та води, то буде вже занадто пізно 

аналізувати відношення господарської діяльності людства та природи. 

В своїх доповідях студенти розглянули питання формування осадків, 

вітру та в цілому кліматичних ресурсів, умови утворення погоди, шарувату 

будову атмосфери, причини виникнення озонових дір, значення озону, 

температурні режими, участь України у міжнародній співпраці відповідно 

положень Кіотського протоколу, тощо. Підготували наочні презентації своїх 

тем та запропонували слухачам студенти Літтен Анастасі, Чорна Олена, 

Бондаренко Аля, Денисенко Максим, Ніколаєва Катерина, Гаражанкіна Ірина. 

Серед запрошений гостей був кандидат біологічних наук, старший 

викладач кафедри «Екології та природоохоронних технологій» ОНАХТ 

Соколов Є.В., адміністрація коледжу та студенти ІІ року навчання всіх 

спеціальностей коледжу. 
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Екологічна безпека продуктів харчування - глобальна проблема, оскільки 

зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. 

Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність 

людини, впливає і на демографічний аспект його існування. 

Про сучасний стан харчової промисловості України, про екологічні 

вимоги до виробництва харчових продуктів, про харчові та біологічно активні 

добавки, про проблеми якісного та здорового харчування – всі ці питання 

розглядалися в презентаціях студентів на майстер-класові з дегустацією 

«Екологічні аспекти здорового харчування», які були підготовлені студентами 

спеціальності 101 «Екологія» (група 17-1 ек, 18-101)  під керівництвом голови 

предметної комісії Новгородської О.С.. Запрошеним гостями конференції 

стали Капустян А.І., к.т.н., завідувач кафедри харчової хімії та експертизи 

ОНАХТ, та Ткаченко Н.А., д.т.н., завідувач кафедри Технології молочних, 

олійно-жирових продуктів і косметики ОНАХТ. 

Вперше студентами-екологами Карелі Л., Канєва А., Бондаренко А., 

Чорна О. було проведено майстер-клас з приготування корисних страв та, 

навіть, солодощів з простих продуктів, якими пригощали усіх присутніх. 

Складно стежити за тим, щоб харчуватися виключно корисною їжею, але наші 

студенти довели зовсім інше. 
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Студенти Коледжу нафтогазових технологій інженерії та інфраструктури 

сервісу Одеської національної академії харчових технологій взяли активну 

участь в міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea 

Science 2021». 

Під керівництвом провідного викладача спеціальності «Телекомунікації 

та радіотехніка» КНТІІС ОНАХТ Волчкова Ігоря Володимировича студенти 

групи 17-1 зв Лілія Босенко та Катерина Яковлєва представили роботи: 

1. «Застосування мікроконтролерної системи ARDUINO в навчальному 

процесі» - Яковлєва Катерина. 

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

У першій роботі розглядається можливість застосування розробленого на 

відділенні Інженерії лабораторного стенду на базі мікропроцесорної системи 

ARDUINO-UNO в навчальному процесі при вивченні курсу «Обчислювальна 

техніка та мікропроцесори», а також для вивчення програмування 

мікроконтролерів. Лабораторний стенд дозволяє вводити, виводити аналогову 

і цифрову інформацію, обробляти її, а також відображати на світлодіодних 

індикаторах і обмінюватися даними з комп'ютером по Інтерфейсу USB-2.0. 

У другій роботі розглядається розроблена в коледжі на відділенні Інженерії 

портативної метеостанції на базі микроконтроллерной системи «ARDUINO-

UNO». Вона дозволяє вимірювати температуру навколишнього середовища 

від -40 до +80 градусів Цельсія, відносну вологість повітря від 0 до 100%, 

атмосферний тиск. Результати вимірювань відображаються на 

рідкокристалічному екрані в зручному для сприйняття вигляді. При 

необхідності інформація про температуру, вологість і тиск може передаватися 

по інтерфейсу USB-2.0 в комп'ютер для подальшої обробки. 

Вітаємо учасників міжнародного конкурсу і бажаємо подальших перемог і 

досягнень !!! 

 
 

16 квітня 2021 року в Одеській національній академії харчових 

технологій відбулася студентська конференція, присвячена 35 річниці 

Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль +35. Нагадування на майбутнє". 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ в особі студентів-екологів та їх керівників взяли в конференції 

безпосередню участь з актуальними доповідями, які не тільки дозволили 
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згадати трагічні події, проте і проаналізувати шляхи запобігання подібних 

катастроф. 

Так, студентка першого курсу групи 20-3 ФКНТІІС ОНАХТ Токарчук 

Вікторія разом з куратором Кубовою Т.М. прийняли участь у конференції з 

презентацією "Історія Чорнобильської АЕС та її наслідки". 

Студентки третього курсу спеціальності «Екологія» Анастасія Літтен та 

Віра Лень разом з Кафедрою екології та природоохоронних технологій 

ОНАХТ під керівництвом викладача Сагдєєвої О.А. виступили з оцінкою 

стану та переваг «зеленої» енергетики та аналізом світового досвіду ліквідації 

наслідків катастроф на атомних електростанціях. Відзначимо, що Анастасія 

Літтен перебувала на екскурсії до Чорнобильської зони та передала власне 

враження від її сучасного стану в своїй доповіді. 

 

Ніхто і ніколи не забуде про Чорнобиль, природа, світ, земля не дає нам 

цього зробити. Наука не стоїть на місці, людство йде вперед, тому тим більше 

треба враховувати уроки страшної трагедії. Саме цій актуальній темі була 

присвячена чергова  міжвузівська  науково-практична студентська 

конференція «Чорнобиль – більші, ніж катастрофа». Конференція відбулася на 

базі технологічного фахового  коледжу. Студенти у своїх доповідях 

обговорювали наслідки Чорнобиля – соціальні та економічні, значення нових 

технологій для людства і необхідність унеможливлення їх негативного впливу 

на екологію та життя людей. Важливим і цікавим було повідомлення про 

інформаційну блокаду події, про те, що тільки через багато років ми 

дізнаємося, що насправді відбувалося . Студентка першого курсу Чумак 

Анастасія ( гр.. 20-1) гідно представила наш коледж із доповіддю про 

радіаційні мутації після катастрофи, таку помсту природи недосконалому 

людству. 

 

 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_5464.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_5465.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_5466.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_5467.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_5468.jpeg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ch2.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ch3.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ch5.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/ch6.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/1_43.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/2_36.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/3_42.jpg


40 

 

 

 

 

Квітень 2021: Співробітники і студенти коледжу взяли участь у 

національному Всеукраїнському проекті озеленення «Посади дерево», метою 

якого є відновлення екосистеми України, розвиток екологічної свідомості у 

молоді. З надією на силу добрих справ та вірою у майбутнє коледж продовжує 

традицію з удосконалення себе та свого найближчого оточення – дендропарку 

«Студентський». 

Здійснено оновлення колекції зелених насаджень дендропарку 

«Студентський», зокрема, висаджено співробітниками і студентами 

навчальних груп 19-076, 17-1тур магнолію суланж, каландрам, тую, 14 

берізок, 8 лавровишень. 

Студенти  групи 18-101, 19-101, 17-101  в раках екологічної акції «Посади 

дерево» висадили 14 кущів троянд. 
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Група 20-2 разом з куратором Крупіною Н.А. та за допомогою завідуючої 

господарської частини Гнєзділової Валентини Миколаївни долучилися до 

озеленення території дендропарку "Студетський" і висадили маленькі 

дубочки. 

 

 

З метою визначення сучасного стану та напрацювання шляхів 

вдосконалення національного законодавства, інтеграції міждисциплінарних 

зв’зків та сприяння популяризації науково-дослідницької діяльності студентів, 

цикловою комісією екологічних дисциплін коледжу спільно зі  студентами 

спеціальності 101 «Екологія»  у останній день весни був проведений  круглий 

стіл на тему «Еколого-економічні проблеми та сучасне екологічне 

законодавство». Такий сімбіоз тематик, який підкреслював багатогранність 

екологічних проблем, було підготовлено вперше. 

Серед основних питань, що розглядались були: 

•  економічні інструменти екологічної політики, як механізм 

забезпечення сталого розвитку держави; 

•  екологічні платежі за використання природних ресурсів; 

•  обов’язки та права громадян України в сфері охорони 

навколишнього середовища; 

•  еколого-економічний розвиток рекреаційних зон (на прикладі 

Одеської області); 

•  екологічне страхування: розвиток в Україні та європейський 

досвід. 

Практичної спрямованості обговорюваним питанням надала участь у 

роботі заходу представника Одеської національної академії харчових 

технологій, завідувачки кафедри екології та природоохоронних технологій, 

д.т.н., професор, Крусір Г.В.. 

Модераторами заходу виступили викладачі екологічних дисциплін 

коледжу Новгородська О.С. та Березовська Л.В., які відзначили важливість 

науково-дослідницької діяльності студентів,  як фактору удосконалення 

системи підготовки фахівців та професійного зростання. 
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15 червня 2021 р. в рамках навчальної практики студенти спеціальності 

«Екологія» відвідали мальовничий і чарівний Ботанічний сад 

загальнодержавного значення ім. Академіка В.І. Липського Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Керівник практики Наталія Миколаївна Котіц організувала студентам 

екскурсію в рамках лекції про роль рослин в природі та житті людини. 

Практикантам пощастило побачити і зробити фотосесію в чарівному 

розаріумі, який полонив різноманітністю кольорів і фарб. 

23 червня група відвідала Куяльник - один з найстаріших грязьових 

курортів країни, розташований під Одесою біля підніжжя Жевахової гори на 

березі Куяльницького лиману. 
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Червень 2021: Студенти спеціальності «Екологія» Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу відвідали лабораторії Фізико-

хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної Академії Наук 

України. 

Науково-пізнавальні екскурсії були організовані в рамках навчальних 

практик «Лаборант хімічного аналізу» і «Екологічна зйомка» під керівництвом 

Олени Олегівни Лівенцевої - доцента кафедри харчової хімії та експертизи 

ОНАХТ, кандидата хімічних наук (для ІІ курсу) і Наталії Миколаївни Котіц - 
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викладача екологічних дисциплін Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ (для ІІІ курсу). 

Студенти-екологи ІІ курсу прослухали лекцію старшого наукового 

співробітника інституту Єгорової Алли Володимирівни, доктора хімічних 

наук, професора, завідуючої науковою лабораторією фармацевтичної фірми 

"ІНТЕРХІМ". Алла Володимирівна Єгорова ознайомила студентів з сучасними 

аналітичними лабораторіями ІНТЕРХІМ, які обладнані за сучасними 

вимогами GMP. На виробництві та в контрольно-аналітичних лабораторіях 

фармацевтичного підприємства працюють випускники Одеської національної 

академії харчових технологій. 

Студенти-екологи ІІІ курсу разом зі старшим науковим співробітником 

відділу медичної хімії Олександром Сергійовичем Карпенко ознайомилися з 

лабораторіями відділів тонкого органічного синтезу, хімії лантаноїдів, 

медичної хімії. Студенти вивчили аналітичні прилади, з якими працюють 

співробітники інституту, принципи роботи і методи аналізу. 

У студентів залишилися незабутні враження, візуалізувалося уявлення 

значущості хімічного аналізу в професійній природоохоронної діяльності, 

зміцніла мотивація для подальшої освіти і вдосконалення в спеціальності. 

Окремо хочеться відзначити участь співробітників Одеської національної 

академії харчових технологій в підвищенні професіоналізму студентів 

коледжу. Так, завідувач кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ 

Антоніна Іванівна Капустян, кандидат технічних наук, доцент, надала 

студентам ІІ курсу коледжу лабораторії кафедри для проведення аналізу якості 

бюветних вод міста Одеси. 

  

 

 

6  Естетичне виховання 

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях 

світової культури.  

31 серпня у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася урочиста Посвята в студенти. 
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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.  

 

 

26 лютого 2021 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчової академії 

відбулося урочисте вручення грамот на честь випуску спеціальностей 

«Нафтогазова інженерія та технології», «Готельно-ресторанна справа» і 

«Туризм»! 

Завершили своє навчання в коледжі та отримали путівку в життя групи 

17-1м, 17-1 гро, 17-2 гро і 17-1 тур. Зустріч пройшла дуже тепло, емоційно, 

радісно і сумно водночас. 
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07.04.2021р. викладач Галинська Т.С. провела підсумкове практичне 

заняття з іноземної мови в групах 19-151, 19-075, 19-241 (1), 19-241 (2) на 

тему: «Подорож Сполученим Королівством Великобританії і Північної 

Ірландії». 

 

 

 

 

Студенти Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу із задоволенням вирішили взяти участь у 

фотоконкурсі на тему: «Пуль сучасності», організаторами якого є Науково-

методичний центр ВФПО. 

Головною метою конкурсу є виявлення, підтримка творчих здібностей та 

ініціатив студентської молоді, пошук оригінальних підходів студентів у сфері 

фотомистецтва. 

 
08.04.2021р. викладач англійської мови Нічик Н.А. провела відкритий 

захід на тему: «Відомі винаходи вчених Великобританії». Студенти 3 курсу 
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групи 18-075 підготували цікаві доповіді про біографію видатних вчених та 

винахідників Сполученого Королівства, а також про винаходи та відкриття, 

які вплинули на розвиток науки та техніки у всьому світі.  
  

 

29 квітня 2021 року відбулася відкрита онлайн конференція з географії на 

тему: «Економічний потенціал країн Європи». У конференції приймали участь 

студенти І курсу групи 20-5 під керівництвом викладача географії  КНТІІС 

ОНАХТ Наговської Тетяни Сталіківни. 

Бакшанський  Олексій, Токарчук Олександр, Макаренко Марьян, Шоляк 

Іван, Хрупало Арсеній та Ланко Олександра підготували пізнавальні доповіді 

з презентаціями. Тема конференції виявилась дуже цікавою для студентів і 

актуальною для сьогодення. На конференцію були запрошені: 

декан Факультету технології вина та туристичного бізнесу ОНАХТ 

Саркісян Ганна Овсепівна. 

 

 

29 квітня 2021 року студенти коледжу під керівництвом викладача 

іноземних мов О.А. Апреленко підготували інформативні і барвисті 

презентації до студентської конференції «Світ мистецтва. Видатні художники 

Великобританії і їх творіння». У своїх презентаціях студенти (Вітюк Марія, 

Коробова Олена, Панчук Анастасія (гр. 20-2); Кованжі Юліан, Ладиженський 

Єгор, Токарчук Вікторія (гр. 20-3); Хрупало Арсеній (гр. 20-5)) розповіли про 

вплив мистецтва на політичну, культурну і повсякденне життя суспільства; 

познайомили з творчістю геніальних художників Великобританії; запросили 

відвідати всесвітньо відомі музеї та художні галереї; поставили під сумнів 

традиційне уявлення і сприйняття художниць, а також подискутували, чи є 

графіті вандалізмом або вуличним мистецтвом. 
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31 травня 2021 року викладачем Нужною Н.В. була проведена 

конференція на тему «Цікаві артефакти в музеях світу». Конференція 

присвячена розгляду найцікавіших артефактів, які в даний час знаходяться в 

музеях світу. У ній ми дистанційно відвідали такі музеї, як Шанхайський 

музей - музей стародавнього китайського мистецтва в місті Шанхай (Китай), 

Британський музей в Блумсбері, Музей Ларко або Археологічний музей 

Рафаеля Ларко Еррери музей в місті Пуебло-Лібре округу Ліма, Перу, 

Художній музей Уолтерса - художній музей в місті Балтимор, штат Меріленд, 

США, Національний археологічний музей в столиці Іспанії місті Мадриді. На 

конференції були присутні студенти першого курсу груп 20-7, 20-8, 20-9. 
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20 травня 2021 року в Професійному коледжі нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулося грандіозне і 

довгоочікувана подія, конкурс краси і талантів "Міс Коледж 2021"! 

У боротьбі за титул Королеви взяли участь сім прекрасних студенток 

нашого коледжу перших і других курсів, які зуміли гідно представити себе і 

свої таланти - а це і вокал, і хореографія, і читання віршів власного твору. І ми 

в черговий раз переконалися, скільки талантів має наш коледж.. 

Також хочемо зазначити, що суддям непросто було оцінювати і 

вибирати найпрекраснішу з прекрасних, оскільки всі дівчата були незвичайні, 

розумні, талановиті, красиві і йшли з відривом буквально в кілька балів. 
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03.06.2021 року проведено свято останнього дзвоника в групах 18-075 

(маркетинг) та 18-076 (підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 

Студенти груп разом з класним керівником Богач Ю. В. прошли коридорами 

улюбленого коледжу.  Загадали бажання та до неба відпустили повітряні кулі. 

Прощавайте цікаві пари, відмінні  оцінки та шановні викладачі. 

 

 

30 червня 2021 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій 

відбувся урочистий випуск спеціальностей "Екологія", "Хімічні технології та 

інженерія", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ","Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології", "Телекомунікації та радіотехніка"! 
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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.   

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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Заповнена ароматом BBQ алея, весела музика і багато нових друзів - 

наша атмосфера, якої перейнявся кожен! День відкритих дверей в стилі B-B-Q 

Party сподобався всім!!! А це означає, що таких вечірок має побільшати!!! 
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Особливістю сонячного і яскравого Дня відкритих дверей в Коледжі 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу, який відбувся 

12 червня 2021 року, стала можливість наших гостей відчути себе 

справжнісінькими студентами! Цього разу наші гості, крім незабутніх 

вражень, отримували студентські «заліковки», «закривали» сесію завданнями 

від кожної спеціальності та відзначали свій успіх в «деканаті»! 

КНТІІС ОНАХТ отримав величезне задоволення від проведеного заходу і 

сподівається, що наші гості отримали на святі не тільки інформацію про 

коледж, а й позитивні емоції!!! 
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Святковий День відкритих дверей в стилі OPEN AIR організували 

студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу 15 травня 2021 року. Адже студентське життя - це дні, наповнені 

яскравими і барвистими подіями, а День відкритих дверей - один з них! 

Викладачі та студенти нашого коледжу познайомили гостей з тим, що 

вони люблять найбільше, - зі своїми спеціальностями: їх специфікою, 

перспективами і актуальністю! Майстер-класи, наочне приладдя, діалоги з 

викладачами і студентами - це все про нас! Студенти спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» підготували для наших гостей печиво з передбаченнями 

майбутнього фаху і багато інших смачних страв. 
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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 

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». 
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Доповіді підготовили студентки Анастасія Літтен і Алина 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. 

 

 

 

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. зі ініціативи Одеського міського центру зайнятості  до Дня 

студента для студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

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 
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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 - це передовий спосіб перевірки 

компетентності та знань студента з цього предмету. Англійська  - 

найпопулярніша мова у світі. Сьогодні важливо вивчити англійську мову - 

вона допомагає досягти майбутніх планів та кар’єрних цілей в житті. А такі 

олімпіади, як та, що відбулася в коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ 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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Студенти 3 курсу спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 7 квітня взяли активну 

участь у 3-й Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд 

молоді» та  в круглому столі «Від "start-up" до реального проекту: бачення 

наукової молоді», які були організовані Одеською національною академією 

харчових технологій, зі своїми  докладами та презентаціями: 

1) Секція 7. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Тема: Проект створення Інтернет магазину матеріалів для манікюру 

Доповідач: студент гр. 18-076 Лунга Д. 

Тема: Проект створення міні-пекарні "ПирогоФФ" 

Доповідач: студент гр. 18-076 Вражитор  В. 

Науковий керівник: викладач другої категорії Допіра І.А. 

Тема: Маркетингові аспекти сучасної сегментації ринку. 

Доповідачі: студентки гр.18-075 

Мельниченко В.В., Гожалова А.О. 

Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Богач Ю.В. 

2) Секція 2 Облік і статистика на підприємствах галузі 

Тема: Бухгалтерський облік витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах нафтогазової промисловості 

Доповідачі: студенти гр. 18-076 Лунга Д. и Рульова  К. 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Овсова Г.В. 

 

 

Студентки Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ групи 19-075 Кушнір Златослава та 

Очеретнюк Катерина прийняли участь в обласній студентській вікторині на 

тему: "Еволюція грошей: минуле сучасне, майбутнє". 

Вікторина відбулася онлайн за допомогою платформи ZOOM та інтернет 

ресурсу WORLDWALL.NET. Вікторина складалася з 4-х конкурсів: домашнє 

завдання, тестування, ребуси, кросворд. 

Студентки в складі команди "Чорна перлина" посіли ІІІ місце в 

командному змаганні з поміж 12-ти команд учасників. А Златослава Кушнір 

отримала також диплом за індивідуальну участь, адже увійшла до десятки 
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учасників, які отримали кращі результати з поміж 24-ьох студентів. Вітаємо, 

СТУДЕНТИ Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ! Ми пишаємося вами!!! 

 

 

14 квітня 2021 р. відбулася обласна студентська конференція на тему 

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

викладачів фізики. 

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ представляли студенти другого курсу: Станєв Дмитро (гр. 19-141) і 

 Василевський Станіслав (гр. 19-076). Тема їх доповіді: «Золота пропорція 

молекули води» (наукові керівники: Чикіна А.В та Калюта Н.М.) 

В конференції приймали участь 20 коледжів Одеси та Одеської області, 

але наші студенти посіли І  місце. 

Ми пишаємось нашими талановитими студентами та виражаємо подяку 

відеооператору Смолко Денису (гр. 19-076) за допомогу в створенні 

відеоролику. 

 

 

 

 

У студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» була унікальна 

можливість поспілкуватись з видатними фахівцями галузі. 

НR- менеджер компанії Synergy Group Ольга Кіфа запросила студентів 

та викладачів на онлайн-зустріч для ознайомлення з даною компанією та 
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обговорення перспектив проходження студентів практики та подальшого 

працевлаштування. 

Synergy Group — лідируючий оператор зі створення та управління 

ресторанних проектів в сегменті преміум і міських кафе в Одесі. Компанія 

Synergy Group виступає визнаним фахівцем з консалтингу, навчання 

персоналу та створення нових ресторанних проектів. Компанія має власну 

службу доставки, кейтерінгове обслуговування та виробництво кондитерських 

виробів. Компанія реалізує у всіх своїх проектах систему Synergy Service і 

спеціалізується на розробці індивідуальних меню в кожному своєму проекті, 

відповідних створенню особливої концептуальної атмосфери. 

Також Ольга Кіфа запросила студентів на екскурсію до закладу 

”Beerteka” – це концептуальний заклад з найбільшою в Одесі барною стійкою 

(23м). Студенти поспілкувались з шеф-кухарем, бар-менеджером закладу, 

ознайомились із сучасним обладнанням для крафтового пивоваріння. 

Крім цієї зустрічі, наші студенти були присутні на онлайн-лекціях 

Савелія Лібкіна, знаменитого одеського ресторатора, та Віталія 

Шварцвальдера, сучасного дизайнера готелів та ресторанів. Спікери лекцій 

ділилися досвідом, давали поради та відповідали на питання студентів. 

Такі зустрічі дуже корисні нашим студентам, вони мотивують їх 

досконально вивчати ази майбутньої професії та знайомитись із сучасними 

трендами готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Червень 2021  

рок у:  

 

12 березня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу пройшла щорічна олімпіада з економіки. За перемогу 

боролися студенти II курсів спеціальностей 075 «Маркетинг» і 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Всі студенти показали високий рівень знань, а отримали максимальну 

кількість балів і посіли призові місця наступні студенти: 
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І місце - Очеретнюк Катерина, гр. 19 - 075 

ІІ місце - Атрохова Мілена, гр. 19 - 076 

ІІІ місце - Бабелюк Вероніка, гр. 19 - 076 

 

 

 

25 березня студентки ІІІ курсу спеціальності 075 «Маркетинг» групи 18-

075, Гожалова Аліна та Мельніченко Вікторія взяли участь в Обласній 

конференції за темою «Моя професія – моє майбутнє», організованою 

методичною комісією викладачів бухгалтерського обліку, в якій приймали 

участь 10 навчальних закладів. 

Серед запрошених гостей конференції конференцію відвідали декан 

Факультету економіки, бізнесу і контролю доцент Купріна  Наталія 

Михайлівна та директор Навчально-наукового інституту прикладної 

економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна професор Мельник Юрій 

Миколайович. 

Студентки представили спеціальність «Маркетинг». В доповіді студентки 

розповіли про привабливість даної професії, про те що вона цікава, сучасна та 

є однією з найактуальніших на сьогоднішній день. По завершенню 

конференції студентки були нагороджені дипломами учасника конференції: 

«За професійне представлення професії».  
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19 травня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу пройшла щорічна олімпіада по бухгалтерському 

обліку. 

За перемогу боролися студенти II курсів спеціальностей 075 

«Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

Всі студенти показали високий рівень знань, а отримали максимальну 

кількість балів і посіли призові місця наступні студенти: 

І місце - Дубровіна Карина, гр. 19 – 075 

ІІ місце - Матвейчук Світлана, гр. 19-075 

ІІІ місце - Атрохова Мілена, гр. 19 - 076 

 

 

22 травня 2021 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ взяв участь у фестивалі «Полуничний 

вікенд», який проходив в парку культури і відпочинку ім. М. Горького. 

На фестивалі було багато різних страв, солодощів і, звичайно ж, 

полуниця. А також полуничні розваги і полуничні фото-зони. 

Одесити і гості міста, взявши участь в цьому проекті, отримали масу 

задоволення і позитивних емоцій, а наш коледж силами студентів і викладачів, 

був радий представити себе, свої можливості і переваги, допомогти гостям 

визначитися у виборі професії. 
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Червень 2021:  

Студенти групи 18-242 спеціальності «Туризм» проходять виробничу 

практику, мета якої - закріплення в умовах виробництва теоретичних знань, 

які студенти отримали вивчаючи дисципліни циклу професійної підготовки, 

формування у студентів практичних умінь і навичок організації та методики 

проведення туристично-екскурсійної роботи, підготовки і проведення 

екскурсій по місту та пам'ятних місць, знань організаційного процесу 

туристичних комплексів і туристських готелів. 

Разом з викладачами Шепелєвої О.В. і Ракул Т.Ю. студентам вдалося 

відвідати екскурсію-лекцію «Одеса з ароматом кави» та поспілкуватися з 

фахівцями галузі, які з задоволенням поділилися своїм досвідом і знаннями, а 

саме з туристичними гідами Одеси Тетяною Димніч і Тетяною Єргєєвой. 

 

Студенти навчальної групи 20-2 разом із куратором Крупіною Н.А. 

відвідали  Центр біржових технологій. Тут студенти ознайомилися із 

структурою організації та принципами її роботи. Також співробітники Центру 

ознайомили студентів із процедурою участі в електронних біржових торгах та 

схемами потоків біржових капіталів.  
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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». 
 

        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 

керівника 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 

здоров'я. 
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Листопад 2020: 

14 листопада студентка ІІІ курсу Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ, спеціальності «Туризм» Софію  

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.  
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Грудень 2020: 

Участь у першості з кіберспорту. 

Виконуючі планові заходи виховної роботи адміністрація ФКНТІІС 

ОНАХТ в період з 10.02.2021 по 26.02.2021рр. організувала проведення 

місячнику пожежної безпеки «ПОЖЕЖАМ – НІ!!!». 

З метою посилення безпеки, захисту життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу, поглиблення поінформованості та знань про пожежну 

безпеку, навичок обережного поводження з вогнем, правильної поведінки під 

час пожежі, виховання в учасників освітнього процесу розуміння наслідків від 

порушення Правил пожежної безпеки проведено з дотриманням 

протиепідемічних обмежень, із залученням представників ДСНС Одеської 

області відкритої виховної години з учасниками освітнього процесу за темою 

«Причина пожеж та Правила пожежної безпеки». У заході приймав участь 

провідний фахівець Київського районного відділу у місті Одесі ГУ ДСНС 

України в Одеській області майор служби цивільного захисту Сергій 

Шморгал. 
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6 квітня 2021 року  відбулась студентська онлайн-конференція з Захисту 

України на тему:  «Надання першої допомоги в умовах надзвичайних 

ситуацій». 

У конференції прийняли участь студенти I-II курсів ФКНТІІС ОНАХТ під 

керівництвом викладача Стельмах Н.Ю та викладача БЖД Михайлова О.Г. На 

заході були присутні студенти, викладачі, адміністрація коледжу та запрошені 

гості заходу, зокрема: 

- старший викладач кафедри БЖД ОНАХТ Сахарова З.М. 

- представник ГУ ДСНС України в Одеській області полковник служби 

цивільного захисту Сергій Решетняк. 

Прийняли участь у конференції: 

1. Шоляк Іван гр.20-5 «Причини виникнення та класифікація 

надзвичайних ситуацій». 

2. Місяць Василь гр.20-5 «Надзвичайні ситуації природного 

характеру». 

3. Токарчук Олександр гр.20-5 «Надзвичайні ситуації соціального 

характеру». 

4. Хрупало Арсеній гр.20-5  «Джерела небезпечних ситуацій в 

воєнний час». 

5. Макаренко Мар’ян, гр.20-5 «Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій». 

6. Бакшанский Олексій, гр.20-5  «Червоний хрест України». 

7. Волинська Юлія, Кушнір Златослава, гр.19-075 «Надання само-та 

взаємодопомоги при НС техногенного та природного характеру». 

Завдяки отриманим знанням, студенти розглянули відмінності про 

надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, соціальні та воєнні 

дії; заходи та засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. 
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Протягом квітня місяця у навчальних групах коледжу була проведена 

роз’яснювальна робота серед студентів щодо потенційної небезпеки 

електричного струму, правил користування електричними приладами, 

особливої небезпеки електромереж залізничних колій. 

Зі студентами коледжу проведено онлайн навчання правилам надання першої 

домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. 
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Травень 2021 року: Рагозенко Ерік Самі, студент ІІ курсу, навчальна 

група група 19-185 бронзовий призер чемпіоната України, Київ серед кадетів, 

юніоров и молоді, 14-16 травня 2021р. 

 

 

16 травня 2021 року у парку ім. Т.Г. Шевченка пройшли спортивні 

заходи, присвячені «Дню Європи». В спортивних триборства прийняли участі 

студенти нашого коледжу – Панченко Кирило, Кравчук Кирило (гр. 19-151) та 

Слободенюк Єгор, Станев Дмитро, Марківський Богдан (гр. 19-141). 

Викладачі: Кулатов В.М. і Галеніна І.С. 

У впертій боротьбі наш коледж зайняв 1 МІСЦЕ, обійшовши команди 

Прикордонних військ Південного регіону (2 місце) та збірну Льотного складу 

Південного регіону (3 місце). 

  
 

 

У Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ 13 травня 2021 року відбулося позапланове практичне навчання на випадок 

виникнення надзвичайної ситуації. 

О 13.00 пролунав сигнал про необхідність евакуації з приводу гіпотетичної 

небезпечної ситуації. Всі студенти, викладачі та співробітники коледжу в 

нормативний час покинули приміщення і зібралися у встановленій точці збору. 

Протипожежне тренування складалася з інструктажу адміністративного складу та 

навчання практичним навичкам поводження з вогнегасниками. 
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Взаємодія з інститутами і кафедрами ОНАХТ 

Продовжується  поширення зв’язків коледжу і ОНАХТ. Систематично 

відпрацьовується взаємодія з підрозділами академії за напрямками. 
 

 

09.10.2020р. у Одеській національній академії харчових технологій 

відбувся 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 викладач спецдисциплін з ресторанної справи Гусак-

Шкловська Яна Дмитрівна. Підтримати нашу команду приїхали студенти 

коледжу ІІІ та ІV курсів спеціальності «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 

обладнання 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 

Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва у Франції, Мастер-шеф 

«професіонали», власницею закладу  «У Ангелових», та Дмитром Кузнєцовим 

– засновником 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! 

 

 

 
 

 

16 березня Бондар Вікторія Анатоліївна, к.е.н. старший викладач кафедри 

«Менеджменту і логістики» факультету «Менеджменту, маркетингу і 

логістики» для студентів коледжу провела відкриту лекцію на тему 

«ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО ЖИТТЯ» 
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Після лекції студентам розповіли про факультет, про специфіку 

спеціальності, а також правила вступу до Одеської національної академії 

харчових технологій. 

 

  

18 березня до студентів груп 18-075 и 18-076 Фахового коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу завітала 

представник  Одеської національної академії харчових технологій з 

факультету «Технології зерна і зернового бізнесу» кандидат економічних 

наук, доцент кафедри «Управління бізнесом» Кривоногова Ірина Геннадіївна. 

Студентам розповіли про факультет, про специфіку спеціальності, 

правила вступу. Також зіграли у гру «Що? Де? Коли? у економіці». Групи 

розділилися на три команди, кожна по черзі відповідала на питання у 

визначений проміжок часу. Були дуже цікаві завдання, у яких студенти 

активно приймали участь. У результаті змагання виграла дружба. Після 

студенти змогли задати всі питання, що цікавлять. На всі питання студенти 

КНТІІС ОНАХТ отримали повну і детальну відповідь! 

 
 

30 березня відбулась наукова студентська конференція на базі факультету 

Технології вина та туристичного бізнесу Одеської національної академії 

харчових технологій. 

У конференції прийняли участь студенти Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу від циклової комісії Індустрії 

сервісу спеціальності 242 Туризм  групи 18-242 Корсун Анастасія та групи 19-

242 Станчева Каріна та Шпичка Аліна під керівництвом викладача коледжу 

Шепелевої О.В. 

Секція конференції була присвячена розвитку туристичного бізнесу та 

рекреації, а учасники від нашого коледжу продемонстрували відмінні 

результати! 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/fotolia_105930722_subscription_monthly_m.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/manage_business_effectively900.jpg
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Студенти 3 курсу спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 7 квітня взяли активну 

участь у 3-й Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд 

молоді» та  в круглому столі «Від "start-up" до реального проекту: бачення 

наукової молоді», які були організовані Одеською національною академією 

харчових технологій, зі своїми  докладами та презентаціями: 

1) Секція 7. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Тема: Проект створення Інтернет магазину матеріалів для манікюру 

Доповідач: студент гр. 18-076 Лунга Д. 

Тема: Проект створення міні-пекарні "ПирогоФФ" 

Доповідач: студент гр. 18-076 Вражитор  В. 

Науковий керівник: викладач другої категорії Допіра І.А. 

Тема: Маркетингові аспекти сучасної сегментації ринку. 

Доповідачі: студентки гр.18-075 

Мельниченко В.В., Гожалова А.О. 

Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Богач Ю.В. 

2) Секція 2 Облік і статистика на підприємствах галузі 

Тема: Бухгалтерський облік витрат, доходів і фінансових результатів на 

підприємствах нафтогазової промисловості 

Доповідачі: студенти гр. 18-076 Лунга Д. и Рульова  К. 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Овсова Г.В. 
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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 41 студент, які 

мають соціальні статуси (бюджет), є і на контракті. 9 студентів мають 

статус сиріт або позбавлених батьківського піклування. 5 студентів мають 

соціальні статуси інвалід дитинства (5 бюджет, 1 контракт), внутрішньо-

переміщеної особи (7 бюджет, 2 контракт), дітей учасників бойових дій 

(10 бюджет, 2 контракт), дітей з малозабезпечених сімей (3 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  

 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 


