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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 2018 року у коледжі проводились заплановані науково-практичні 

студентські конференції, конференції гуманітарного напрямку, виховні заходи, 

відвідування студентами театрів і музеїв міста. 

 За основними напрямками виховної роботи проведені  заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу: 

 

1 Національно-патріотичне виховання 

Основною метою цього напрямку виховання є національної гідності, 

розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і 

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

дотримання гуманістичних норм і вимог, уважне ставлення до переконань і 

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

виховання гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних відносин. 
 

 

 

01.09.18  проведення першого заняття у всіх навчальних групах за темою 

«Україна бажає миру» до 27-ї річниці Незалежості. 

01.09.18 проведення свята “Посвячення в студенти”. 

Вересень 2018  

відвідування студентами коледжу музею - заповідника «Одеські 

катакомби»; 



   

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

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

Жовтень 2018 

до Дня захисника України  проведена екскурсія студентів навчальної групи 

15-1м до Одеського прикордонного загону, відвідали музей бойової слави на 

території військової частини. 

 
12.10.18 проведена зустріч викладачів і студентів з учасником АТО 

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

щодо свята Дня захисника України. 
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Жовтень 2018  

тематичні виховні години у навчальних групах за темою «74 років 

визволення України від фашистських загарбників». 

Листопад 2018 

проведені виховні години у навчальних групах, присвячених 85-й річниці 

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

минуле заради майбутнього» та ін.); 

11.11.18 проведення виховного заходу до 100-річчя закінчення Першої 

світової війни «Велика війна». 

 

 

 

24.11.2018 участь студентів та викладачів коледжу у всеукраїнській акції 

«Запали свічку»; 

   
Листопад 2018   

проведено тематичну книжкову виставку і лекцію-бесіду зі студентами ІІ-ІІІ 

курсів до 100-річчя Національної академії наук України. Зазначені заходи 

спрямовані на популяризацію Національної академії наук України, як 

унікального, інтелектуального надбання українського народу. 
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13.11.18 відбувся виховний захід «310 років Батуринській трагедії» зі 

студентами І-ІІІ курсів. 

     

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

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

документального фільму, презентації фото - та відео документів - свідоцтв 

найтрагічніших подій Майдану, на яких молодь знайомилася із хронологією 

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

       
Грудень 2018 

проведення тематичних виховних годин у навчальних групах,  присвячених 

Дню збройних сил України. 

Проведені практичні заняття зі зброєю під керівництвом викладача, 

полковника запасу Лазаря В.І. відповідно до програми вивчення дисципліни 

«Захист Вітчизни».  
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Лютий 2019р.:  проведений тематичний виховний захід До Дня вшанування 
героїв Небесної сотні 

   

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... 

Вшануванням пам’яті Героїв Небесної Сотні у коледжі  зазначилось проведення 

виховного заходу зі студентами другого курсу навчальних груп 17-1зв і 17-1ел. 

10.04.19 проведений КВЕСТ до 75-річниці визволення Одеси в парку-

меморіалі 411-ої батареї, де за допомогою прокладених пошукових маршрутів 

розповіли про події, які відбувалися в далекі та грізні роки Другої світової війни, 

і про те, як доводилося виживати жителям Одеси в страшні роки окупації, про 

72-х дні оборони нашого міста-героя. Самохіна Дарина організувала екскурсію 

до музею 411-батареї та провела власну екскурсію по території парку-меморіалу. 
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10 квітня — святковий день для всіх одеситів — день визволення міста від 

німецько-нацистських загарбників. В день свята студенти першого та другого 

курсів нашого коледжу стали учасниками подорожі у часі. Абстрактні поняття 

“війна”, “окупація” перетворилися на  конкретні документи, фото, листівки, які 

й показали реальне життя одеситів в період лихоліття.  Отриманий напередодні 

війни атестат, талони на воду у спраглій Одесі, накази влади Трансністрії про 

введення смертної кари, єврейське гетто, окупаційні гроші, фото страчених — ці 

іноді шокуючі документи красномовніші за всі наукові праці. Саме такі 

матеріали роблять історію живою та близькою до кожної людини. Книга 

“Ніколи, ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів” написана 

викладачами коледжу Моргун Л.А., Левчук Т.Г. Ми сподіваємося, що сучасне 

покоління не допустить більше такої трагедії.  “Ніколи знову!” 

 
 

 

 

 

  У навчальній групі 17-1 пд в рамках класної години було проведено 

бесіду, яка присвячена 10 квітня – Дню визволення міста Одеси від 

фашистських загарбників. Студенти підготували цікаві доповіді та презентацію, 

вони жваво обговорювали причини та наслідки війни. 

 

 

 

Травень 2019:  

6-8 травня 2019р.  традиційне привітання студентами  коледжу ветеранів – 

учасників бойових дій та учасників трудового фронту -  мікрорайону  Дмитрівка 

Київського району м. Одеси. 
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08.05.2019 –напередодні Дня Перемоги відбулася зустріч студентів групи 

16-1т разом з куратором Кубовою Т.М. з ветераном війни Ашаніним Геннадієм 

Івановичем і головою Спілки ветеранів війни Малиновського району 

Токмаковим Н.І. 

           

08.05.2019 – До дня Памяті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом 

студенти КНТІІС ОНАХТ зібралися для того, щоб нагадати, яким горем була 

війна, скільки життів поламано. Із щемом у серці прослухали листи солдата з 

фронту, його вірші, які були присвячені любій Одесі і щирій рідній Україні, 

лунали спомини  студентки нашого коледжу про прадіда, героя — партизана — 

Пеньковського Костянтина Михайловича. 

проведені тематичні заходи до 75-ї річниці трагедії депортації кримських 

татар 
 

- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені виховні години, присвячені 

Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

   
18.05.19 студенти і викладачі коледжу прийняли участь у  Всесвітньому 

Дні вишиванки 
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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. 
-  

-  

13.09.18 студенти 1-го курсу відвідали театр юного глядача і знайомились з 

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

   
30.09.18 відвідування студентами навчальних груп 18-1пд-марк, 18-1т 

Одеської національної наукової бібліотеки та взяли участь у просвітницькій 

акції. 

  

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-a1dfc90884ee62769427241f5dff0c28-v.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_6172.jpg


   
Жовтень 2018  

відвідування студентами навчальної групи 18-1пд-марк  Одеського 

академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, перегляд спектаклю 

«Пурпурові вітрила». 

   
19.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку та актуальні питання», для 

студентів спеціальностей 075, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Маркетинг».  

  
23.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Сучасні методики, інновації та рівень матеріально-технічної бази 

спеціалізованих навчальних закладів України при підготовці фахівців з туризму» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм та туристичне обслуговування»; 
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27.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Інноваційні технології енергозбереження в теорії і на практиці» для студентів 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології». 

   
27.11.18 проведення тематично-виховного заходу з фізики на тему «Джеймс 

Прескотт Джоуль: все геніальне – просто!» для студентів 1-2 курсів. 

 

 

\ 
Грудень 2018 

       03.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

«Інфокомунікації – сучасне та майбутнє» для  студентів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка»; 

 

 

 

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_9690.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_9690.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_9711.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_9711.jpg
http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-0a5f0c2aebc96e302638495d6fdee095-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/1_18.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/1_18.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3_16.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3_16.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_031_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_031_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_045_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_045_1.jpg


 

 

 

05.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасні технології переробки нафти, облік та вимірювання нафти і 

нафтопродуктів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія»; 

06.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» для  

студентів всіх спеціальностей;  

 

 

 

 

 

10.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

«Уникнення електротравм на підприємстві. Вплив електроприладів на здоров’я 

людини» для  студентів І курсів всіх спеціальностей; 

 

 

 

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_050_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_050_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_053.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/_053.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-91af1e0d1dbd83967c42b00a5b0ea1d3-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-91af1e0d1dbd83967c42b00a5b0ea1d3-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-9a1d307bb4986f8f057af6e737d0ee32-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-9a1d307bb4986f8f057af6e737d0ee32-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-32d823f4bd4034ae414f3c93f55efa56-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-32d823f4bd4034ae414f3c93f55efa56-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-be64d2cd2c53c875d67f9203518ed10c-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-be64d2cd2c53c875d67f9203518ed10c-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20181210_144629_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20181210_144629_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20181210_133116.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20181210_133116.jpg


 

20 грудня 2018 року студенти другого і третього курсу груп 17-1тур і 16-

тур під керівництвом викладача історії туризму Мельничук С.А. відвідали 

Центральну міську бібліотеку ім. І Я. Франко. Цей храм мудрості унікальний 

тим, що за всю свою довгу історію пережив війни, зміну декількох політичних 

устроїв, але, незважаючи на це, не міняв свого місця знаходження, він як і 

раніше розташовується в Книжковому провулку. Бібліотека імені Франка 

з'явилася в Одесі 120 років тому завдяки градоначальнику Григорію Маразлі. 

Також група мала можливість послухати цікаву лекцію від представника 

Одеського відділення Спілки Поляків ім. А. Міцкевича. Дана інформація була 

дуже корисна і пізнавальна для студентів, що навчаються на спеціальності 

«Туризм». 

 

 

 

 

Грудень 2018 студенти навчальної групи 18-1м відвідали кінотеатр 

«Планета кіно».  

   

 

 

04.02.19 року для студентів 1 і 2 курсів груп 18-1зв і 17-1зв цикловими 

комісіями загальноосвітнього циклу і комісією спеціальності «Телекомунікації 

та радіотехніка» було проведено тематично-професійний захід на тему: 

«Телекомунікації - фізика, передача сигналів, оптоволоконні кабелі» . 
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Протягом лютого 2019 року у групах 18 – 1 пдмарк та 18 – 1 ект проходив 

конкурс читання поезій Василя Стуса на тему: «Дотик Словом», присвячений 

річниці з Дня народження Василя Стуса. 

26 лютого 2019 року відбувся фінальний етап  конкурсу. 

В репертуарі учасників були переважно ліричні вірші. 

Всі конкурсанти добре підготувались. Про це засвідчили їх майстерність в 

декламуванні віршів та вміння триматись на сцені. 

  

19-20 березня 2019 року для груп 1-2 курсів викладачем всесвітньої історії 

Лисяним А.О. було проведено виховний захід з краєзнавчої тематики "Заклади 

освіти м. Одеси в 20 ст." 

Це продовження тематичного пошукового матеріалу, яке студенти   КНТІІС  

проводять вже другий рік. В минулому році вони досліджували зростання рівня 

освіти в ще юному  місті Одесі, яке по рівню вищих навчальних закладів могло 

зрівнятися з багатьма містами Європи. А в цьому році вивчався матеріал 

розростання освіти в радянський та пострадянський період. Зібрані матеріали 

було надано викладачеві коледжу -  це інформація про випускників різних років 

і різних навчальних закладів міста: ОГНУ ім. Мечникова; ОНПУ; ОНЕУ 

ОГЕкУ; особливу увагу приділили історії виникнення та розвитку нашої 

Академії - ОНАХТ. 

 

Квітень 2019 року відбулась щорічна студентська науково-практична 

конференція на тему "Автоматичні і автоматизовані системи управління 

процесами на виробництві".  У конференції брали участь студенти 3 і 4 курсу 

спеціальності “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”.  Були 

розглянуті питання будови SCADA-систем, розумні й ефективні рішення для 

будівель, автоматизації нафтовидобувних свердловин, а також актуальні 

проблеми екології, такі як автоматизація переробки твердих побутових відходів. 
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 Гостем нашої конференції був декан факультету “Автоматизації 

технологічних процесів і робототехнічних” систем, к.т.н., доцент Світий Іван 

Миколайович, який відзначив високий рівень підготовки студентами доповідей і 

презентацій.  І запропонував нашим випускникам продовжити навчання в 

Одеській національній академії харчових технологій. 

 

 

 

 

 

 

17.04.19 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку  «Титани епохи Відродження» 

студенти І-ІІ курсів, які вивчають «Культурологію», здійснили віртуальну 

подорож в XVI, в якому жили і творили дивовижні люди. Їх імена знає сьогодні 

майже кожен житель на нашій планеті, а репродукції картин впізнаванні з 

першого погляду. 

     
23.04.19 проведений інтегрований семінар-практикум "Роль іноземної 

мови в туристичному та екскурсійному обслуговуванні" для студентів груп 16-1 

тур і 17-1 тур. 

В ході семінару студентки третього курсу спеціальності "Туризм" 

продемонстрували проведення віртуальних екскурсій на англійській мові. А 

також провели майстер-класи для студентів другого курсу зі створення 

туристичного продукту. Кульмінаційним завершенням заходу стала традиційна 
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для шостого семестру навчання студентів-туристів демонстрація авторських 

турів. Для роботи в період виробничої практики було представлено три 

авторських туру від Мясищевої Дар'ї  "Казкова Швейцарія і шопінг в Мілані", 

Бондаренко Дарини та Резник Анни "Блиск трьох столиць", а також тур 

Україною "Крокуючи крізь час по Слобожанщині" від Грейцер Марії. 

Презентація турів була проведена на найвищому рівні, із застосуванням всіх 

отриманих за період навчання в коледжі знань з туристичного обслуговування, 

географії туризму, інформаційного обслуговування в туризмі та іноземних мов. 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2019 відбулась студентська науково-практична конференція 

«Сучасні технології транспортування та збереження енергоресурсів» 

спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

24.04.19 відбулась студентська науково-практична конференція 

«Готельно-ресторанний бізнес - інновації, динаміка розвитку». 

Так як Готельний і ресторанний бізнес в Україні та в світі - це сфера 

діяльності, яка постійно динамічно розвивається, тематика наукових доповідей 

на наших конференціях ніколи не повторюється. Вони завжди актуальні, 

інноваційні та дуже цікаві!На цей раз обговорювалися такі теми, як сучасні 

тренди та інновації в ресторанному та готельному бізнесі, основні аспекти 

якісної підготовки кадрів, організація безпеки в ресторанному бізнесі та ін. 

У конференції взяли участь студенти всіх груп спеціальності «Готельно-

ресторанна справа», а також студент-магістр кафедри Технології ресторанного і 

оздоровчого харчування ОНАХТ, переможець Всеукраїнського наукового 

конкурсу «Харчові технології 2018» Дмитро Федоркан. 

Серед запрошених гостей були присутні Директор інституту харчової 

промисловості ім. М. Ломоносова ОНАХТ - Солоницька Ірина Валеріївна і 

науковий керівник Ресторану 112 доцент кафедри Технології ресторанного і 

оздоровчого харчування ОНАХТ - Дідух Геннадій Васильович. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/17_3.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/17_3.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23-8.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23-8.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23s-2.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23s-2.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23s-5.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/23s-5.jpg


 

 

Червень 2019 року проведена студентська науково-практична конференція 

гуманітарного напрямку «Є в математиці щось, що викликає людську 

насолоду». Візерунки математики, так само, як і кольори або слова, повинні 

гармонійно відповідати один одному. Учасники конференції - студенти І-ІІ 

курсів підготували цікаві доповіді та барвисті презентації. 

 

3 Громадянсько-правове виховання 

Мета: формування політичної і правової культури студентів; виховання 

поваги до Конституції  України, законів України, державних символів; 

виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством. 

Протягом року: засідання Ради профілактики правопорушень коледжу 

(щомісяця) з метою профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять 

без поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів коледжу 

із запрошенням представників поліції. 

Протягом навчального  року: 

 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу;  

- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до 

пропусків навчальних занять без поважних причин; 

- проведення зі студентами, які мешкають у гуртожитках бесід щодо 

дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил внутрішнього 

розпорядку; з питань громадянської відповідальності згідно вимог чинного 

законодавства України; 

- проведення зі студентами 3 - 4 курсів бесід з питань правосвідомості та 

громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 

Протягом навчального року виступи практичного психолога на 

батьківських зборах з питань навчання і розвитку підлітків, надання 

психологічної допомоги батькам і студентам коледжу. 
 

Вересень 2018: 

- ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку академії та попереджені про персональну відповідальність при 

порушенні Правил; 
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- проведення профілактичної бесіди зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, 

особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних 

напоїв»,  

- проведення профілактичної бесіда зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 

несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, листопад 2018 року – проведення загальних зборів студентів 

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

метою інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і Правил 

проживання у гуртожитках, необхідності їх безумовного виконання. 

Жовтень 2018: 

- вибори активу батьківської ради, організація взаємодії між адміністрацією 

коледжу і батьківською радою. 

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

участі кожного громадянина у виборчому процесі. 

Проведення у всіх навчальних групах виховних заходів «СТОП-булінг» для 

попередження підліткової жорстокості та насильства під керівництвом 

практичного психолога. 

   
Листопад 2018:  

- 02.11.2018 - проведення конференції студентської молоді, вибори активу 

студентського самоврядування коледжу. 

-   

-  

- анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового набору  

на наявність проблем адаптації; 

- 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»; 

Листопад 2018 

участь студентів коледжу у Всеукраїнській акції «16 днів проти 
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насильства» під керівництвом практичного психолога коледжу, а саме 

проведення лекційно-просвітницьких заходів «Запобігання та протидія 

домашньому насильству»; 

   

 

Грудень 2018: - проведення тижня права: книжкова виставка, виставка 

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

тестування студентів, спілкування з працівниками органів внутрішніх справ, 

бесіда з представниками Батьківської ради та відвідування студентами коледжу 

музею історії міністерства внутрішніх справ;  

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

 

 

06.12-12.12.18  проведення тематичної виставки студентських плакатів до 

Міжнародного дня боротьби з корупцією. 
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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”. 

Лютий 2019 - відбувся семінар-тренінг для класних керівників всіх груп 

навчання на тему «Булінг серед студентської молоді: прикмети та заходи 

запобігання». Основним лектором на заході була майор ювенальної превенції 

Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Івахненко Н.В. 

З метою  налагодження ефективної профілактичної роботи у підсумках було 

прийнято рішення про проведення циклу бесід майором ювенальної превенції 

Івахненко Н.В. зі студентами всіх груп. 

 

 

З урахуванням рекомендації Ради з ГОтаВ ОНАХТ адміністрація КНТІІС 

ОНАХТ в особі директора заключила Угоду про співпрацю підрозділу 

 ювенальної превенції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та 

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ. 

Метою Угоди є налагодження ефективної співпраці, чіткого визначення 

взаємних зобов'язань щодо проведення профілактичної роботи зі студентською 

молоддю. Перші кроки реалізації цієї Угоди – це організація і проведення 

профілактичних бесід зі студентами коледжу 1-2 курсів інспектором ювенальної 

превенції Київського відділу поліції, майором поліції Івахненко Н.В 28 лютого. 

Під час зустрічі представником ювенальної превенції були надані роз'яснення 

щодо питань профілактики правопорушень неповнолітніми, булінгу і 

насильства у сім'ї.  
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05.03.2019 року В рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право» у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ за ініціативи адміністрації відбувся семінар-

лекція для студентської молоді   на тему «Стоп-булінг! Протидія булінгу, 

прикмети та заходи запобігання». 

Основним лектором на заході був провідний фахівець Головного 

територіального Управління Юстиції в Одеській області Гринчук Назар. В 

доповіді акценти були зроблені на розпізнання булінгу, хто є жертвою та 

ініціатором булінгу, форми та види булігу, домашнє насильство та як правильно 

реагувати викладачу та батькам на прояви булінгу в студентських групах. Також 

було висвітлені питання змін у законодавстві щодо зазначеного питання про 

відповідальність кожної зі сторін учасників. 

 

 

 

 

 

20.03.19 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася зустріч студентів старших курсів з 

представниками Одеського міського центру зайнятості та Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області – з Наталією Орловою і 

Назаром Гринчуком. 

Семінар-лекція, яка проходила у вигляді інтерактивного спілкування, була 

присвячена питанням працевлаштування молоді, складання резюме, 

особливостям цивільно-трудових угод і трудових договорів, легальному 

працевлаштуванню. 
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26.03.2019 року В рамках загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право» у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ за ініціативи адміністрації відбувся семінар-

лекція для студентської молоді 3-4 курсів  на тему «Я маю право голосу», яка 

присвячена виборам Президента України 31 березня. 

Основним лектором на заході був головний фахівець Головного територіального 

Управління Юстиції в Одеській області Назар Гринчук.  

 

 

 

 

 

02.04.19 у читальній залі коледжу відбулась гра «ЮРИДИЧНИЙ 

АУКЦІОН», у якому прийняли участь команди  трьох навчальних груп 16-1то, 

16-1пд, 16-1 марк.  Були присутні, адміністрація коледжу, викладачі кафедри 

«Соціологія, філософії та права» ОНАХТ, члени журі, викладачі та студенти 

коледжу. 

 

 

25.04.19 року у коледжі відбувся виховний захід для обізнаності, 

поінформованості студентів  про проблему торгівлі людьми.  Викладачем  

Пеньковською Н.К. у присутності запрошених викладачем комісії суспільних 

дисциплін та практичного психолога Стельмах Н.Ю. були проведені 

роз’яснювальні бесіди, дискусії з проблем прав людини та дітей, тренінгові 

заняття (міні-вистава з участю студентів) та перегляд фільму – «Життя на 

продаж». Проведено діагностичне анкетування ціннісних орієнтацій 
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студентської молоді, індивідуальна, групова консультативна та корекційна 

робота у сфері прав людини. 

 

 

 

 

30.05.19  у групі 18 – 1пд-марк відбувся виховний захід «Що таке 

Конституція?» Саме таким шляхом просвіти молоді, ми маємо шанс отримати у 

майбутньому державних службовців, народних депутатів та президентів, які 

будуть неухильно дотримуватися Конституції України та пам’ятати, що їх 

головних обов’язком є утвердження та забезпечення прав і свобод людини. 

   
 

 

4  Моральне виховання 

Мета:  прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і 

потреби поводити себе згідно з моральними нормами суспільства; формування 

таких соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм, 

відповідальність; формування дієвої моралі, яка визначає стійку 

непримиренність до порушників норм і правил культурної поведінки. 
-  

Вересень: проведення практичним психологом коледжу лекції для 

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

(порушення ст.184 ч. І)). 
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Жовтень 2018: 

12.10.18 р. - проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних 

виробів “Золота осінь” студентів коледжу під гаслом «Добро доступно кожному: 

відчини своє серце!» разом за участі представників благодійного фонду 

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

адресної допомоги Осачук Ольги, яка знаходиться після автомобільної 

катастрофи у реанімації. 

     

 
        Листопад 2018:  

проведено тематичний проект з української літератури «Не зневажай душі 

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

феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

09.11.18 року було проведено захід, присвячений Дню української 

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

  
11.12.18 проведено виховний захід з етнографії у пізнавальній грі «Ми 

любимо Україну!» зі студентами групи 17-1то. 
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Грудень 2018 у навчальній групі 17-1гро вібдулася класна година «Вчимося 

толерантному спілкуванню». 

 

 

 

15.12.18 участь у благодійному ярмарку до Дня Святого Миколая. 

   
26.02.19 року в групі 16-1 тур, куратором якої є Наговська Т.С., була 

проведена  відкрита кураторська година на тему: «Значення правил ввічливості 

та етикету для фахівців сфери гостинності. 

 

 

 

27.02.19 в групі 17-1ек куратор Стоянова В.В. провела виховну година на 

тему «Конфлікти в житті». Студенти  брали участь в обговоренні та вирішували 
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завдання. Спочатку дали визначення слова «конфлікт», розглянули причини 

конфлікту та методи їх вирішення.  

 

28.02.19 року в коледжі відбулася студентська науково-практична 

конференція гуманітарного напрямку присвячена Міжнародному дню рідної 

мови. Міжнародний день рідної мови – був заснований в 1999 році рішенням 

Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою сприяння розвитку мови і культури.  

     

21 лютого - Міжнародний день рідної мови. День рідної мови відзначає 

кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням 

людства. Відкрита класна година, присвячена цій даті, була проведена групою 

16-1ек ( класний керівник Вівдіч М.І.) сумісно з групами 17-1 зв (класний 

керівник Романська О.А.) та 16-1т( класний керівник Кубова Т.М.). Студенти 

підготували презентацію та вірші про рідну мову, обговорили значення і 

важливість цього свята.   

 

З 4 по 10 березня 2019 року святкується Масляна - давнє народне свято, що 

має багато традицій і ритуалів. Головний символ Масляної - це млинці: круглі, 

рум'яні, гарячі, що символізують сонце. В рамках вивчення дисципліни 

«Кулінарне мистецтво» і роботи гуртка кулінарного мистецтва і здорового 

харчування студенти групи 16-1 гро вивчали історію і особливості святкування 

Масляної, а також ознайомилися з різними технологіями приготування млинців і 

способами їх подачі. 
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09.03.19 року студенти та викладачі Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ на запрошення КП «Парки Одеси» 

взяли участь у святковому фестивалі в парку ім. Т.Г. Шевченка, присвяченому 

святу весни і Масниці. Наші студенти постаралися від душі: провели святковий 

концерт за підтримки студентської ради коледжу, виготовили вироби та 

кулінарні вироби своїми руками. 

 

 

 

 

 

 

26.04.19 проведений конкурс читців поезій «Поезія – це завжди 

неповторність…». Першокурсники коледжу прийняли активну 

участь.Майстерною декламацією та акторською грою юні читці зачарували 

глядачів. Лунали поезії Є. Маланюка, Л. Костенко, І. Драча, В. Симоненка, В.  

  

05.04.19 року студенти групи 16-1т разом з куратором Кубовою Т.М. з 

дружнім візитом і в рамках благодійної акції відвідали обласний дитячий 
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будинок "Світанок". Студенти придбали в подарунок дітям миючі засоби, 

солодощі, канцелярське приладдя, тим самим хотіли висловити свою підтримку 

і нагадати кожному, що все в цьому світі взаємопов'язано. Директор дитячого 

будинку Іщенко Інна Василівна зустріла наших студентів з вдячністю. 

 

 

16 травня 2019р. прийняли участь у історичній науково-практичній 

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

промислової автоматики та інформації ОНАХТ. 

   

25.04.19 проведений виховний тематичний захід зі студентами навчальної 

групи 17-1тур з англійської мови "Traveling around Great Britain". Студенти 

продемонстрували свої знання з історії та культури країни, мову якої вивчають, 

а також показали хороший рівень володіння лексикою і граматикою англійської 

мови. Але найголовніше - це дружня атмосфера і гарний настрій, що панували в 

аудиторії. 

 

 

 

11.06.2019р. відбулася зустріч студентів та викладачів англійської мови 

Кубової Т.М. та Нічик Н.О. з носієм англійської мови Алексом Пірсоном (Alex 

Pearson)з носієм англійської мови.  Алекс Пірсон дуже цікаво розповів про 

традиції та звичаї країни, мову якої ми вивчаємо, про свої подорожі в різні 

країни. 
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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”. 
-  

-  

Вересень 2018 проведення ознайомлювальної лекції зі студентами коледжу 

«Об’єкт ПЗФ – дендропарк «Студентський». 

15.09.18 участь студентів і викладачів коледжу у екологічній акції 

«Міжнародний день чистих берегів». 

    

 
Жовтень 2018 року: 

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

студентів першого курсу; 

Листопад 2018 року: 

 - проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не паління; 

Грудень 2018  

Розміщення відеоролику «Дендропарк готується до зими» і фоторобіт 
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студентів коледжу на сайті. 

06.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» для  

студентів всіх спеціальностей. 
 

28.12.18 року в рамках захисту звітів з навчальних практик студентами-

екологами ІІ-ІІІ курсів під керівництвом викладачів Вівдіч М.І. і Котіц Н.М. 

були представлені проекти ландшафтного дизайну ділянки Дендропарку 

«Студентський», виконані в спеціальних програмах від Paint.net до CorelDRAW.  

 

 

 

 

 

 

 

25.02.19 року студенти IV курсу спеціальності «Прикладна екологія» під 

керівництвом Котіц Наталії Миколаївни завершили технологічну практику. 

Частина групи працювала в науково-дослідному інституті 

УКРЮГІПРОВОДХОЗ. Так, 15 січня студентам групи 15-1ек було проведено 

пізнавально-нформатівний захід в інституті УКРЮГІПРОВОДХОЗа  

директором Чижиком Олегом Анатолійовичем про види проектування 

(водопостачання і каналізація, ПГС, гідротехнічне проектування, 

електропостачання, під'їзні дороги та багато іншого). Частина студентів 

проходила практику в екологічній державній інспекції Кримсько-

Чорноморського округу, яка реалізує повноваження Державної екологічної 

інспекції України в межах відповідної території. Так, 16 січня начальником 

Ставнійчуком Олександром Петровичем було проведено ознайомлення 

студентів з основними завданнями інспекції. 
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01.04.19 студенти-екологи другого курсу, групи 17-1ек, ініціювали 

проведення екологічної акції "Допоможемо птахам". Невипадково датою 

проведення акції було обрано 1 квітня.Саме у цей день екологічна спільнота 

світу відзначає свято - Міжнародний день птахів, який проходить щорічно в 

рамках програми "ЮНЕСКО" "Людина і біосфера". 

  
28 березня 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася щорічна науково-практична 

конференція екологічної спрямованості для студентів молодших курсів різних 

спеціальностей під гаслом «Екологічні аспекти здорового способу життя». 

Організаторами конференції стали викладачі циклової комісії «Екологія», 

студенти спеціальностей  «Екологія», «Нафтогазова інженерія та технології», 

«Телекомунікація та радіотехніка», «Хімічні технології та інженерія», 

«Маркетинг». 

Запрошеними гостями стали завідувач кафедри екології та 

природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових 

технологій Крусір Г.В. та заступник директора коледжу з навчально-виховної 

роботи та соціального захисту Станчева І.А. 
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На протязі навчального року  поповнена рослинна колекція дендропарку 

Студентський: 
-  

- за ініціативи студентів випускної групи 15-1м висадження на території 

дендропарку саджанця дерева породи «Вістерія»; 

  
- за ініціативи студентів випускної групи 15-1а висаджений саджанець туї, 

 

- за ініціативи студентів випускної групи 15-1ек висаджений саджанець туї, 

 

 

- за ініціативи студентів випускної групи 15-1е висаджений саджанець 

дерева «ліквідамбар смолоносний», який було доставлено з розплідника. 

Ліквідамбар виростає в південних і східних районах США, Мексики, Гватемалі. 

На території Європи ліквідамбар був поширений, але зник з-за зміни клімату за 

часів льодовикового періоду. 
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- за ініціативи співробітників висаджений трирічний саджанець кедра 

гімалайського.  

                 
З 30.03 по 11.05.19 року співробітники коледжу сумісно зі студентською 

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

комплекс організаційно-практичних заходів щодо належного утримання 

території дендропарку «Студентський».  

Квітеняь 2019 проведення циклу виховних заходів у всіх навчальних 

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

відеороліків, присвячених захисту навколишнього природного середовища. 

07.05.19 року на Вченій раді Одеської національної академії харчових 

технологій відбулося урочисте нагородження переможців Міжнародного 

конкурсу студентських наукових робіт "Black Sea Science", який другий рік 

проходить під егідою Black Sea Universities Network - об'єднання 110 закладів 

вищої освіти 12 країн Чорноморського регіону. 

Перше місце на конкурсі в напрямку «Екологія» зайняла студентка 

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ 

Вікторія Щербань. Робота Вікторії присвячена питанням екологічної безпеки, 

виконана спільно з Кариною Станішаускайте - студенткою Академії сільського 

господарства Університету Вітаутаса Магнуса (Литва) - під керівництвом 

професора литовської академії Цесоніене Л.О. і викладачем нашого коледжу, 

к.т.н. Сагдєєвою О.А. за підтримки кафедри Екології та природоохоронних 

технологій ОНАХТ. 

 



13.06.19 року студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Екологія» відвідали з 

пізнавальною екскурсією станцію біологічної очистки стічних вод міста 

«Південна» філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», яка забезпечує 

водопостачання і водовідведення міста Одеси та прилеглих населених пунктів 

Одеської області. 

Контроль якості водопровідної води здійснює центральна хіміко-

бактеріологічна лабораторія філії «Інфоксводоканал». Дослідження проводяться 

за 60-ма показниками. Безпека питної води в мікробіологічному відношенні 

визначається показниками, які з досить високою ймовірністю характеризують 

відсутність в ній небезпечних для здоров'я людей біологічних включень. 

Дослідження хімічного складу питної води дозволяють визначати безпеку води 

по токсичним, канцерогенним і мутагенним речовинам органічної і неорганічної 

природи. 

  Лабораторія оснащена сучасними приладами та обладнанням вітчизняних 

і зарубіжних виробників (фірма Shimadzu): фотометрами, ІЧ-і УФ-

спектрофотометрами, атомно-абсорбційні спектрофотометрами, аналізатором 

вуглецю, газовими та рідинними хроматографами.  
  

 

 

 

 

6  Естетичне виховання 

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури. 

Протягом навчального року перегляд вистав у  театрах міста (Театр юного 

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

музичної комедії та ін.). 
 

 

 

01.09.18 святковий концерт до Дня знань.  
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Вересень 2018 – проведення тижня Туризму: 

- проведення інтелектуально-спортивного КВЕСТу у Дюківському парку м. 

Одеси; 

- проведення КВЕСТу для першокурсників «Історія КНТІІС»;  

- проведення конкурсу стіннівок туристичної тематики; 

- проведення соцопитування студентів інших спеціальностей на тему «Що 

для вас є туризм»; 

-  проведення урочистої посвяти студентів перших курсів спеціальності 

«Туристичне обслуговування» у туристи; 

-  відвідування студентами спеціальності «Туристичне обслуговування» 

Воронцовського маяку(екскурсія); 

 

 
30.09.18 участь в Яблучному уікенді студентів коледжу. 
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Жовтень 2018 

відвідування Музею анатомії людини студентами навчальних груп 17-1пд, 

17-1марк, 16-1пд; 

    

   
16.10.18 участь у Фестивалі сиру, меду та вина з майстер-класом студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

    
21.10.18 відвідування Українського театру ім. В. Василька, перегляд вистави 

«За двома зайцями». 

25.10.18 відвідування Музею кіно студентами навчальної групи 15-1ел. 
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Листопад 2018 – відвідування студентами спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» бізнес-тренінгів з ресторанної справи 

16.11.18 проведення святкового дискотеки, присвяченої міжнародному Дню 

студента. 

21.11.18 відвідування музею «Степова Україна» студентами навчальної 

групи 17-1то з метою вивчення особливостей етнографічної та духовної 

спадщини українського народу. 

 

 

 

 

 

 

04.12.18 року відбувся урок-свято, присвячений легендарній англійській 

групі  "The Beatles". Студенти І-ІІІ курсів разом з куратором групи 16-1т 

Кубовою Т.М. та викладачем англійської мови Нічик Н.О. ознайомили студентів 

з творчістю групи " The Beatles" на англійській мові, заслухали пісню під гітару, 

провели за допомогою студентки Пеньковської Аліси вікторину за творчістю 

"Beatles" та всі разом заспівали пісню "Yesterday" .As we know, January 16 is 

annually celebrated the world day of "The Beatles". 

 . 
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Січень 2019 року -  в рамках вивчення дисципліни "Організація 

анімаційної діяльності" у студентів спеціальності "Туризм" і "Туристичне 

обслуговування" студентці групи 15-1то Ковальчук Анастасії випало завдання з 

організації словацького весілля з урахуванням традицій, костюмів і національної 

кухні, яке вона вдало реалізувала під час навчального туру по країні Словаччина. 

Для цього вона запросила учасників автобусного туру з різних міст України, на 

словацьку весілля, в ході якої їй довелося "вийти заміж" за студента з 

електромеханічного відділення, щоб наочно продемонструвати всі традиційні 

дії, що передують сватанню, заручин, показати і самим наочно 

продемонструвати національні весільні костюми, дати клятви, відповідні 

культурі словацького народу. А потім запросити всіх гостей за традиційний 

весільний стіл з простою і не хитромудрої національної словацькою 

кухнею.дозволяє ще більше розширити можливості з працевлаштування, після 

отримання диплома молодшого спеціаліста. Багаж знань і практичних навичок 

наших випускників наповнюється умінням організовувати масові заходи, 

тематичні, етнічні та кулінарні вечори, робить необхідним вивчення традицій і 

культур різних народностей. 

 

Січень 2019 року відвідування навчальною групою 17-1пд міста Львів. 

Вже понад сім століть історія творить цей прекрасно-заворожуючий куточок, що 

розташований на заході України. Львів вабить своєю неповторністю, своїм 

живим стилем та особливим колоритом кожної з його вуличок. Місто славиться 

великою кількістю видатних місць та пам'яток архітектури, адже не дарма це 

культурна столиця України. 
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Січень 2019 відбулась студентська подорож по Галичині та Буковині. В 

ході пошукової гри студентам необхідно було зробити фото всіх знакових 

туристичних об'єктів на попередньо прокладеному маршруті студентками 

випускної групи 15-1то. І зробити це в найкоротші терміни, в умовах морозу, 

снігу і на незнайомій місцевості. А нагородою за найшвидше виконання завдань 

і подолання місцевості, була можливість отримати речі з камери схову без черги 

і гарячий карпатський чай. А про всі зафіксовані на маршрутах об'єктах легенди 

та історії розповідали місцеві екскурсоводи. 

Саме за таким принципом проводилися екскурсії по містах Чернівці від Будинку 

Митрополитів і в Івано-Франківську від Бастіону і до залізничних вокзалів. 

Методика вивчення незнайомої місцевості за спортивним орієнтуванням із 

застосуванням сучасних гаджетів вчить студентів бути уважними, обережними, 

терплячими і швидкими одночасно, а ще шанобливо ставиться один до одного. І 

при цьому робить екскурсійний пізнавальний процес азартним, веселим і 

незабутнім. 

 

 

 

Січень 2019 - пройшов навчальний туристичний маршрут "Моя гірська 

симфонія" студентів спеціальності "Туризм" на виробничій практиці у Румунії, 

Болгарії, Греції, Македонії. Пейзажі, культура, традиції, релігія і архітектура 

Балкан не залишили байдужими жодного студента. Головне те, що після 

отримання диплома молодшого спеціаліста наші випускники будуть збагачені 

інформацією туристичних знань і нюансів в Бухаресті, Санданську, Салоніках, 

Скоп'є, Софії. Поповнили багаж знань усіма складнощами на контрольно-

пропускних митний пунктах 5 країн, навчилися бути витриманими, спокійними і 

привітними з співробітниками митних служб. А ще збагатили свій словниковий 

запас необхідними фразами болгарської, грецької, румунської та македонського 

мов, тому що саме тут прийшло розуміння того, що знання англійської мови 

абсолютно не врятує туриста, а тим більше гіда туристичних груп. Це окрема 

група мов, яка вимагає все нових і нових знань. 
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22.02.19 пройшов випуск молодших спеціалістів "Випуск. Зима 2019" – 

навчальні групи 15-1м, 15-1то, 15-1го.  

 

 

07.03.19 на честь Міжнародного жіночого дня організоване привітання 

викладачів-жінок і студенток коледжу.  

 

 

 

 

16.05.18 року проведений Конкурс краси і талантів «Міс Коледж 2018». 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00033_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00033_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00047.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00047.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00061.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00061.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00079.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc00079.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2_dsc_0456.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/2_dsc_0456.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3_dsc_0405.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/3_dsc_0405.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0227.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0227.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/obsha.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/obsha.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-3af4d9e05ded0c5d4bad13f638dd364a-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-3af4d9e05ded0c5d4bad13f638dd364a-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-41d3ad026ef91d45577acdbf42d8a054-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-41d3ad026ef91d45577acdbf42d8a054-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-17fc2bd306ffa5613c273e448fa32a40-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-17fc2bd306ffa5613c273e448fa32a40-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cbeb1a9a7d27d81b222249022ea5a98c-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cbeb1a9a7d27d81b222249022ea5a98c-v.jpg


   

  

01.07.19  – проведення урочистих заходів коледжу, присвячених випуску 

молодших спеціалістів. 

 

7 Трудове виховання 

Мета:  удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу  до 

майбутньої професії. 

Протягом навчального року: догляд за зеленими насадженнями 

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

значення. 

Протягом навчального року працював гурток кулінарного мистецтва і 

здорового харчування під керівництвом викладача спеціальності Готельно-

ресторанне обслуговування Гусак-Шкловської Я.Д. 

Листопад 2019 Відвідування бізнес-тренінгів з ресторанної справи 

Для якісної підготовки фахівців, як правило, недостатньо тільки аудиторних 

занять. 

Відмінним мотивуючим фактором є зустрічі з професіоналами своєї справи. На 

цей раз студенти 1, 2 і 3 курсу спеціальності "Готельно-ресторанна справа" з 

викладачем спецдисциплін Гусак-Шкловський Яною Дмитрівною відвідали ряд 

тематичних заходів з ресторанного бізнесу. 

Перше - тематична лекція на тему "Як відкрити свою кав'ярню". Студенти 

дізналися про те, як почати свою справу, який термін окупності вкладених 

коштів, як правильно вести бізнес. Лекцію читала легендарна Вікторія 

Фальковская, засновниця Momincube project Un / Healthy Bar, професійний 

баріста, відомий одеський блогер, радіоведуча. Вікторія відома своїми 

захоплюючими текстами, блогами, корисними десертами "бонбончиками" і 

нестандартними смузі. 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/photo_2019-05-17_19-39-53.jpg


Крім цього, студенти відвідали бізнес-тренінг Даніеля Салема, який створює 

фурор своїми лекціями. На цей раз він не тільки розповів про вплив особистого 

Бренда і мотивації в ресторанному бізнесі, а й презентував свій новий проект. 

Заходи дуже сподобалися студентам, вони зробили для себе висновки про 

необхідність отримання знань і професійних навичок і з нетерпінням чекають 

нових зустрічей з професіоналами в сфері ресторанного бізнесу! 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

коледжу. 

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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06-11.11.18 відвідування студентами ІV курсу навчальної групи 15-1м 

спеціальності «Нафтогазова інженерія» міжнародної виставки 

«НЕФТЕГАЗЕКСПО», на якій були представлені нові технології вітчизняних і 

зарубіжних виробників нафтогазових технологій з видобутку нафти, буріння 

свердловин, обслуговування об’єктів нафтових і газових підприємств. 

 

 

Грудень 2018  

Відвідування студентами ІІ курсу спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» 4-зіркового готельно-ресторанного комплексу «Лондон» в рамках 

практики «Вступ до фаху». 
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Протягом листопада-грудня 2018 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

19.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку та актуальні питання», для 

студентів спеціальностей 075, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Маркетинг».  

23.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Сучасні методики, інновації та рівень матеріально-технічної бази 

спеціалізованих навчальних закладів України при підготовці фахівців з туризму» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм та туристичне обслуговування»; 

27.11.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему  

«Інноваційні технології енергозбереження в теорії і на практиці» для студентів 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології». 

 
       03.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

«Інфокомунікації – сучасне та майбутнє» для  студентів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка»; 

05.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції на тему 

«Сучасні технології переробки нафти, облік та вимірювання нафти і 

нафтопродуктів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія»; 

06.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» для  

студентів всіх спеціальностей. 

10.12.18 проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

«Уникнення електротравм на підприємстві. Вплив електроприладів на здоров’я 

людини» для студентів І курсів всіх спеціальностей. 
 

05.12.18 відвідування студентами ІІ курсу навчальної групи 17-тур 

спеціальності «Туризм, туристичне обслуговування» Департаменту культури і 

туризму Одеської міської ради в рамках дня відкритих дверей для ознайомлення 

з роботою департаменту і основними напрямками роботи. 
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07.12.18 проведено День відкритих дверей для учнів 9-х класів, на якому 

відбулась презентація спеціальностей коледжу і майстер-класи. 

29.01.19 року студенти випускних груп Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу - майбутні підприємці, екологи, 

маркетологи, туристи і механіки - відвідали майстер-клас зі складання резюме в 

Одеському міському центрі зайнятості. Спеціаліст з профорієнтації центру 

Наталія Орлова провела цікаву екскурсію по організації, познайомила майбутніх 

фахівців з Центром розвитку підприємництва та провела цікавий майстер-клас зі 

складання класичного і відеорезюме в рамках лекції про перші кар'єрні кроки 

фахівця. 

Студенти звернули увагу на особливості складання резюме, власної 

презентації, взаємин з працедавцем і відчули себе затребуваними і необхідними 

на ринку праці нашого міста. За роки навчання, проходження виробничих і 

технологічних практик наші студенти здобули неоціненний досвід, розширені 

кваліфікаційні характеристики та унікальні знання і практичні навички, які 

роблять їх конкурентоспроможними в професійній сфері. 

 

 

 

Березень 2019 в  рамках проведення зустрічей з видатними діячами обраної 

професії та роботи гуртка Кулінарного мистецтва і здорового харчування, 

студенти 1-3 курсів спеціальності  Готельно-ресторанна справа відвідали бізнес-

тренінг і майстер-клас шеф-кухаря ресторану Bernardazzi Олександра Йорца. 

Олександр Йорц — легенда української кулінарії та ресторанного бізнесу.  
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14.03.19 року в ході навчальної практики за фахом студенти групи 17-1ел з 

викладачем спецдисциплін Андрльє І. О. відвідали підприємство ТОВ «Ксімекс-

Електро». Фахівці підприємства показали студентам виробничий цех. У 

студентів була можливість в дійсності побачити те, що вони вивчають, 

розраховують і моделюють на заняттях в коледжі, а також ознайомитися з 

сучасним електрообладнанням, яке працюють на цивільних і промислових 

об'єктах. 

 
 

27.03.19 року студенти групи 15-1ел в супроводі викладачів спец. 

дисциплін відвідали з екскурсією підстанцію ПАТ «Обленерго» «Застава 1». 

Попередньо були проведені всі види інструкції з техніки безпеки. Під час 

екскурсії студенти ознайомилися з роботою електричних мереж, роботи 

електричних машин і вимірювальних приладів, а також з особливостями 

управліннями електричними мережами. 

 

 

28.03.19 відбулась обласна олімпіада з економіки для студентів ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації на тему «Капітал підприємства». Від коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу взяли участь студентки гр. 16-

1пд Невзгдова Ольга і Руда Марія, і студент гр. 15-1а Новиков Кирило. 

Студенти нашого коледжу показали досить високий рівень знань з економіки 

підприємства. Невзгодова О. і Руда М. зайняли ІІ командне місце в першій 

групі, Новиков К. - ІІІ індивідуальне місце. 
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Квітень 2019 участь у ІТ-форумі «Карьера.com» - майданчик для 

комунікації між роботодавцями, навчальними закладами та школярами міста та 

області. Саме тут учасники мали можливість познайомитися з професіями в ІТ-

сфері, навчальними закладами, які готують фахівців у цьому напрямку, 

компаніями, що працюють в сфері високих технологій, і взяли участь в майстер-

класах. На форумі були представлені провідні ІТ-компаній та навчальні заклади 

Одеси, які проводять підготовку за відповідними спеціальностями, в тому числі 

- Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ, адже зараз IT-технології - необхідний інструмент будь-якого фахівця, 

будь то інженер, технолог, менеджер, тому в нашому коледжі їх освоєнню 

приділяється особлива увага. 

На форумі студенти нашого коледжу спеціальностей «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології», «Телекомунікації та радіотехніка» 

презентували системи «Розумний будинок», танцюючих роботів, автоматичну 

систему управління електроопаленням та насосною станцією, стенд 

автоматичного управління насосами водяного пожежогасіння. Адже особлива 

цінність IT-фахівця полягає якраз в умінні інтегрувати інформаційні технології в 

будь-яку сферу діяльності, тим самим удосконаливши її і зробивши більш 

продуктивної! 
  
 

 

 

 

 

Квітень 2019 року участь студенток Тодорашко Валерії (17-1тур) і 

Чекункової Анни (17-1гро) в Обласній олімпіаді з німецької мови серед ЗВО І-ІІ 

рівня акредитації, на якій вони посіли почесне 3 місце. 
 

 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190328_092203.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190328_092203.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190328_100105.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190328_100105.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190425_130528.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190425_130528.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190425_130828.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190425_130828.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-7cda8cf726d24bd9cdb48fbaa8e562d2-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-7cda8cf726d24bd9cdb48fbaa8e562d2-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-869cd8c112a4877a6c2b10e269b5fcc0-v.jpg


 

Квітень 2019 відбулась студентська науково-практична конференція 

«Сучасні технології транспортування та збереження енергоресурсів» 

спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

17 квітня 2019 року відбулася обласна науково-практична конференція 

студентів та викладачів з фізики, яка проводилася в Одеському коледжі 

транспортних технологій. Учасниками конференції були представники коледжів 

Одеси і Одеської області. 

На конференції були представлені презентації та доповіді на тему «Фізика 

в моїй професії». 

 

 

24.04.19 відбулась студентська науково-практична конференція 

«Готельно-ресторанний бізнес - інновації, динаміка розвитку». 
 

 

28.05.19 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ на запрошення Одеського міського центру 

зайнятості взяв участь в міському інтерактивному проекті «Місто майстрів», 

який проходив в парку культури і відпочинку ім. М. Горького. Місто майстрів 

об'єднало близько 1000 школярів та їхніх батьків, більше 30 навчальних закладів 

різних рівнів акредитації (ліцеї, коледжі, професійно-технічні та вищі навчальні 

заклади), більше 10 компаній міста Одеси (сфери відпочинку, ІТ та силових 

структур з майстер-класами).  
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22.05.19 року студенти групи 16-1м, 16-1ел спільно з викладачами 

кафедри технологічного обладнання зернових виробництв Гончарук Г.А. і 

Шипко І.М в рамках профорієнтаційної роботи та виробничої практики 

відвідали з екскурсією підприємство «Зернова Столиця». В ході екскурсії 

студенти ознайомилися з процесом виготовлення основного обладнання для 

елеваторів і новітніми технологіями виготовлення обладнання, що 

застосовуються на даному підприємстві. 

 

 

 

20.05.19 у навчальній групі 16-1 тур відбувся іспит, який тримав  сім 

годин і охопив практично все місто. Результатом роботи 22 студентів і 

викладача з дисципліни "Організація екскурсійного обслуговування" Швець 

Т.В. стали 6 нових тематичних маршрутів.  Всі маршрути перепліталися і 

дозволили зазирнути в усі академічні театри міста, пізнаючи Одесу театральну. 

А закінчився день-іспит у дворику-музеї легендарного одесита Леоніда 

Утьосова 

 

 

 

 

 

 

Червень 2019 року Студенти спеціальності "Туризм" повернулися зі свого 

першого навчального та авторського туру Грейцер Марії "Крокуючи крізь час 

по Слобожанщині".  

Це був найінтенсивніший по інформативності та тривалості маршрут. Юні 

туристи  побували в Житомирі, Бердичеві, Харкові, Сумах, Тростянці. Відвідали 
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самі унікальні музеї України: альпінізму, Космонавтики, музей-колонію 

Макаренка, музей-меморіал Висоти Конєва, музей історії єврейства, музей 

Конрада. Побували на ставці Гимлера, унікальному зоопарку Фельдмана, 

монастирі Босих Кармелітів. Милувалися красою маршрутів зеленого туризму 

на Острів любові і Середньоросійської височини, річок Тетерів, Сумка, Лопань, 

Харків і Південний Буг. Багато вперше відчули труднощі міста-мегаполісу 

Харкова, навчилися читати карту ліній метро і розібралися з метро-турнікетами. 

Студенти вивчили специфіку екскурсійного, готельного та транспортного 

обслуговування по всій східній і північно-східній Україні. І на власні очі 

побачили, яка гарна, цікава, різна і унікальна наша країна. Тур супроводжували і 

займалися керівники практики Швець Т.В. і Похиленко С.В. 

 

 

 

 

 

8 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Метою фізичного виховання є подальший розвиток особистості студента, у 

випадку необхідності –  корекція її окремих якостей; формування студентського 

колективу, заснованого на повазі до здорового способу життя. 
 

Вересень 2018 

проведено щорічні змагання з армреслінгу, перетягування канату та інші 

до Дня фізичної культури і спорту в Україні; 
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20.09.18  проведення змагань з міні-футболу, участь у Всеукраїнському 

флешмобі до Міжнародного дня студентського спорту. 

   
12.10.18 проведено зустріч з футболу між студентами навчальних груп ІІ-

го курсу з футболу до Дня захисника України. 

  
16.10.18 проведено змагання з баскетболу серед навчальних груп ІІІ курсу 

всіх спеціальностей. 

06.11.18 проведено виховний захід «Здорове харчування – основа 

здорового життя!» з дегустацією страв у навчальній групі 16-1зв. 
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Грудень 2018 - В ході виробничої практики студентів спеціальності 

"Туристичне обслуговування", студентками групи 15-1то Головацькою 

Катериною і Ковальчук Анастасією, під керівництвом керівників практики 

Швець Т.В. і Гуменюк А., був розроблений, організований і реалізований тур 

"Тиждень снігового драйву". 

Завдяки злагодженій і чіткій роботі студенток і викладачів циклової комісії 

"Туризм та туристичне обслуговування" Похиленко С.В. і Мельничук С.А. в 

турі змогло взяти участь 40 студентів різних спеціальностей нашого коледжу. 

Маршрут пройшов через такі міста як Одеса-Ужгород-Татранська Ломніца-

Липовський Міклуш-Львів-Чернівці-Івано-Франківськ-Одеса. 

Туристичний маршрут був складений з урахуванням основних функцій туризму: 

пізнавальної, виховної, оздоровчої та культурної. А результатом його було 

поповнення багажем знань про історію, культуру, традиції сусідньої країни 

Словаччини, Буковинського та Гуцульського краю України. У кожного була 

можливість покататися на лижах, сноубордах, ковзанах і санях-бобах, а так само 

порівняти рівень сервісного і туристичного обслуговування на гірськолижних 

курортах Словаччини та України. А також намилуватися сніговими пейзажами 

Прикарпаття і гір Високих і Низьких Татр, пограти в сніжки, зліпити снігових 

баб в обох країнах. 
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15.02.19  «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація!». 

Під таким гаслом в спортивному залі Одеського професійного ліцею морського 

транспорту працівники Обласної комунальної організації «Обласний центр 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели фізкультурно-

оздоровчий захід, присвячений Дню виведення військ з Афганістану. 

 

Березень студентки групи 17-1пд вирішили цікаво і з користю для здоров'я 

провести зиму і зустріти весну на ковзанці.  

 

 

 

 

08.03.19 Надання якісної освіти як основної складової навчально-

виховного процесу педагогічним колективом КНТІІС ОНАХТ не обмежується 

обов’язковим виконанням навчальних програм. Активна діяльність викладачів 

визначається участю у громадському житті, екологічному руху, пропаганді 

здорового способу життя, участю у спортивних змаганнях. 

Яскравим прикладом підвищення іміджу коледжу серед ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації та популяризації як найкращого закладу освіти стала підготовка, за 

ініціативою викладачів та підтримкою директора коледжу  к.т.н. Глушкова О.А., 

жіночої команди та участь у спортивних змаганнях – жіночому ралі «Одеса 
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мама», які відбулися у святковий день 8 березня 2019 року у м. Одесі за 

підтримки міського голови Труханова Г.Л. 

До команди КНТІІС увійшли не тільки викладачі, а й батьки майбутніх 

студентів коледжу. Тренер команди - Михайлов О.Г. Активну підтримку 

команді коледжу надали студенти юнаки навчальних груп 17-1ел та 17-1а, які 

допомагали організаторам у проведенні окремих етапів змагань. Урочисте 

відкриття та супровід організаційної частини змагань забезпечили випускник 

коледжу   Шевченко Олег та голова Студентської Ради коледжу Белова Ірина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2019 навчальна група 18-1а разом з куратором Гратій Т.І.  були 

на екскурсії в центрі міста.  Пройшлися пішки по його історичній частині, а 

саме: відвідали Стамбульський і Грецький парк, Потьомкінські сходи, Міський 

сад і Колонаду, пройшлися по Тещиному мосту. 
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10 квітня 2019 року була проведена студентська науково-практична 

конференція гуманітарного напрямку з біології на тему «Бактеріальні хвороби 

людини». Брали участь студенти перших курсів. 

 

 

25.04.19р. відбулись тренування з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а саме щорічне планове тренування з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, виникнення пожежі, яка проходила в два етапи:• евакуація особового 

складу,• практичне гасіння пожежі 

  

Команда коледжу прийняла участь у ХХІV обласних спортивних іграх ВНЗ 

І-ІІ р.а. та у ХХІІІ обласних спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІр.а.  

Збірна юнацької команди коледжу з волейболу завоювала 2 місце на XXIV 

студентських іграх. 

 

Посіли третє місце в обласній спартакіаді студентів коледжів м. Одеси.  
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1 місцем завершилися спортивні ігри з гандболу серед дівчат, які 

проходили в коледжі Одеської державної академії технічного регулювання та 

якості з 4 по 9 квітня 2019 року. 

 

 

Взаємодія з інститутами і кафедрами ОНАХТ 

Відмічається поширення зв’язків коледжу і ОНАХТ. Побільшало заходів 

за участі представників академії, збільшилась кількість заходів, у яких 

приймають участь студенти коледжу на базі ОНАХТ. 

05.10.18 участь студентів коледжу у дні відкритих дверей «FOOD RACE» у 

ОНАХТ. 

10.10.18 зустріч студентів коледжу спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані технології» з деканом факультету комп’ютерних 

систем та автоматизації ОНАХТ Світим І.М. 

12.10.18 участь студентів коледжу спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» у щорічному гастрономічному фестивалі та кулінарному конкурсі «BBQ 

2018» (Барбекю 2018) у ОНАХТ. 
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01.11.18 участь студентів коледжу у Ярмарку вакансій ОНАХТ. 

 

Листопад 2018 участь студентів коледжу спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» у бізнес-тренінгах з ресторанної справи. 

19.11.18 проведення майстер-класу з практики грамотного розподілу часу 

для студентів ІІІ курсу спеціальностей «Маркетинг», «Підприємництво, 

торгівля, біржова діяльність» директором навчально-наукового інституту 

прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вайнштейна ОНАХТ Каламан 

О.Б. 

22.11.18 проведення для студентів коледжу старших курсів науково-

пізнавальної лекції на тему «ІТ конструювання та моделювання технологічного 

обладнання» викладачами кафедри технологічного обладнання зернових 

виробництв ОНАХТ доцентом Шипко І.М. та інженером Тищенко В.А. 

   
22.11.18 відвідування студентами навчальних груп 16-1т, 15-1т 

спеціальності «Хімічні технології та інженерія» технолого - хімічної лабораторії 

зерна. 
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26.11.18 проведення лекції – презентації «Презентація кафедри технології 

м’яса, риби і морепродуктів» доцентами кафедри Шлапак Г.В., Солецькою А.Д. 

для студентів ІІІ-ІV курсів коледжу. 

  
26.11.18  участь студентів ІІІ курсу навчальної групи 16-1марк в обласній 

Міжвузівській економічні конкурс-грі на тему «Секрети міжнародної торгівлі» 

на кафедрі менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ. 

28.11.18 проведено тренінг «Технологія успішного бізнесу» для студентів 

спеціальностей «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

з завідуючою кафедрою управління бізнесом Басюркіною Н.І. та викладачем 

Кривоноговою І.Г. 

 

05.12.18 зустріч студентів коледжу спеціальностей «Туризм, туристичне 

обслуговування», «Готельно-ресторанна справа» з директором Навчально-

наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. 

Ломоносова ОНАХТ Солоницькою І.В. та ознайомлення з презентацією про 

роль міжнародних проектів у студентському житті. 

 

 

12.12.18 відвідування з екскурсією студентами навчальної групи 15-1м 

спільно з викладачами кафедри технологічного обладнання зернових 

виробництв Гончарук Г.А. і Шипко І.М. зернового терміналу в місті 

Чорноморську в рамках профорієнтаційної роботи та виробничої практики.  

перевалки харчових масел Чернезі Геннадію Вікторовичу. 
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05.03.19р. студенти спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології" разом із викладачем Гратій Т.І.  здійснили екскурсію до 

Одеської національної академії харчових технологій.  

Студенти відвідували лекційні аудиторії, спостерігаючи за навчальним 

процесом,  оглянули лабораторії, де ознайомилися з матеріально-технічною 

базою факультету і спробували провести лабораторні роботи.  Екскурсію 

проводив декан факультету "Комп'ютерних систем і автоматизації" Світий Іван 

Миколайович, який охоче відповідав на запитання студентів і пояснював всі 

аспекти майбутнього навчання. Також студенти відвідали науково-дослідницьку 

лабораторію мехатроніки та робототехніки.  Тут студенти змогли ознайомитися з 

новітніми розробками в галузі мікроелектроніки та робототехніки, з різними 

виробами, які були створені за допомогою 3D-технологій. 

   

 
-  

 

15 березня 2019 року в Одеській національній академії харчових 

технологій відбувся День відкритих дверей, який відвідали студенти випускних 

груп Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу. 
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16 квітня 2019 р. в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу відбулася зустріч студентів третього і четвертого курсів 

спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» з деканом факультету 

Комп'ютерної інженерії, програмування і кіберзахисту ОНАХТ - Ломовцевим 

Павлом Борисовичем. Під час зустрічі студенти отримали цікаву інформацію, за 

якими IT- спеціальностями і за якими освітніми програмами здійснюється 

підготовка студентів на даному факультеті. Ломовцев Павло Борисович відповів 

на всі питання, які цікавили студентів 

 

14.05.19 року студенти Колежу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ІІІ-ІV курсів разом з викладачем хімії Сахно Н.О. 

відвідали лабораторію Кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних 

виробів та харчоконцентратів, де вони ознайомились зі спеціальностями 

кафедри і з  технологією виготовлення цукерок. Так, наші студенти власноруч 

виготовили смачні солодощі та провели їх органолептичну оцінку якості, взяли 

участь в лабораторних роботах під керівництвом старшого викладача кафедри, 

к.т.н.  Аветісян К.В. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-5f5462fbf9b406b0e92da43654c21ac4-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-5f5462fbf9b406b0e92da43654c21ac4-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-67a61448be5f74368b57fa4d90301380-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-67a61448be5f74368b57fa4d90301380-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-543af5916d72079250ce27a8ef331c39-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-543af5916d72079250ce27a8ef331c39-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-885a0931ffb1bfc31febe02d70ecba7d-v_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-885a0931ffb1bfc31febe02d70ecba7d-v_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-925f04115d511a94f9ca5369be396c9c-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-925f04115d511a94f9ca5369be396c9c-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cfa036d0d3d48d6fa59db2d004f03ddc-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cfa036d0d3d48d6fa59db2d004f03ddc-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/20190416_111906.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/20190416_111906.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/20190416_112020.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/20190416_112020.jpg


 

 

 

01 червня 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася зустріч, що вже стає традицією, з 

деканами факультетів Одеської національної академії харчових технологій, до 

структури якої з 2012 року входить наш коледж. 

Метою заходу є відповіді на питання, які так турбують наших випускників 

в останні хвилини перед отриманням диплома: «Де продовжити освіту?», «Як 

вступити до академії?», «Освоїти нову спеціальність або поглиблювати знання в 

профільному середовищі?», «Яку спеціальність вибрати?»,«На якому факультеті 

зупинити свій вибір? .. » 

Про все це і про переваги продовження освіти на своєму факультеті, який 

об'єднує кілька спеціальностей, розповіли декани ОНАХТ в рамках 

інтерактивної зустрічі, на якій зібралися студенти випускних груп та їх батьки. 

Вчитися необхідно постійно, і зупинятися на досягнутому в сучасному, 

гнучкому і мінливому світі кваліфікованому фахівцеві просто неможливо!!! Тим 

і прекрасно отримання спеціальної освіти в нашому коледжі: система отриманих 

прикладних знань дозволяє накласти на них фундаментальні академічні, 

створивши з молодшого спеціаліста бакалавра і магістра. Продовження 

навчання в Одеській національній академії харчових технологій - незаперечна 

перевага наших випускників, а лояльні, орієнтовані на нашого студента, умови 

роблять цей процес простим і зручним. 
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Дуже приємно, коли наша рідна Академія запрошує до себе у гості!  А ще 

приємніше, коли приводом є така "смачна" подія, як фестиваль "Солодкі 

перегони". Учасниками події стали студенти третіх курсів технологічних 

відділень всіх коледжів, об'єднаних в структурі Одеської національної академії 
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харчових технологій, а також студенти факультету технології зерна і зернового 

бізнесу ОНАХТ. 

Студентам було запропоновано три конкурси, в яких потрібно було 

проявити винахідливість та кмітливість. Весь захід проходив в дружній 

атмосфері невимушеності, глядачі теж приймали участь у цікавих вікторинах, 

винагородою у яких були смачні призи. А під час підрахунку балів можна було 

насолоджуватися співом талановитих студентів, які були господарями свята. 

У підсумку змагання, не менш талановиті студенти КНТІІС ОНАХТ зайняли 

друге місце і були нагороджені корисними та смачними призами. Наступного 

разу, обов'язково перше місце буде за нами! 

 

 

 

 

 

 

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» мають можливість 

підвищувати свою професійну майстерність, беручи участь в заходах, що 

проходять на базі навчального ресторану 112 ОНАХТ. 

Студенти беруть участь в організації та обслуговуванні фуршетів, винних 

дегустацій, кава-брейків, кейтерингових заходів. 

А нашим випускникам, які вже стали студентами III і IV курсів ОНАХТ і 

продовжують брати участь в організації проведення заходів навчального 

ресторану 112 ОНАХТ, вже запропонували працевлаштування в ньому. 

Таким чином, набуваючи професійні навички ще зі студентської лави, студенти 

підвищують свою професійну майстерність і стають конкурентоспроможними 

на сучасному ринку праці, підвищуючи при цьому імідж нашого коледжу. 
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Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 
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