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1. Пріоритетні напрямки роботи коледжу

Навчально-практичну підготовку здійснюють 86 педагогічних працівни-
ків, з них 3 особи – викладач-сумісник, 1 – доцент, 1- доктор філософії, 5 кан-
дидатів наук, 30 – викладачі вищої кваліфікаційної категорії та 10 – викладачі-
методисти. Один – заслужений працівник народної освіти. Один – заслужений
працівник фізичної культури і спорту, 15 – спеціалісти першої категорії.

Почесними  грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації були нагороджені викладачі Фахового коледжу нафто-
газових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національ-
ного технологічного університету.

Протягом року ведеться якісна підготовка студентів до участі у
міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, круглих столах з
профільних питань, олімпіадах, конкурсах, тощо.

Зайнято I місце в міжнародній освітньо -практичній олімпіаді з туризму.

Нагородження грамотами студентів-учасників конференції

Участь у XV у Всеукраїнській науково - практичній конференції молодих
учених та студентів з міжнародною участю: Проблеми формування здорового
способу життя у молоді, присвячену 120-річчю Одеського національного
технологічного університету.
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Постійно ведеться робота з оновлення змісту робочих програм (силабусів)
дисциплін, методичних рекомендацій щодо виконання практичних та
лабораторних робіт. Щорічно оновлюється тематика курсових робіт та
проектів, дипломних проектів. Актуальним є питання адаптації НМК до умов
дистанційної роботи.

Розроблено та впроваджено до освітнього процесу за всіма
спеціальностями коледжу навчальні плани та освітньо-професійні програми
для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеню фаховий молодший
бакалавр.

2. Успішність навчального процесу та динаміка руху контингенту

Навчальний процес на 01.12.2022 р. охоплює 989 студентів, з них:
961 особа за денною формою навчання (бюджет – 404 особи, контракт –

557 осіб) і 28 осіб за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 28
осіб).

Завершили навчання і отримали дипломи – 214 студентів: на денному
відділенні – 186 осіб, на заочному відділенні – 28 випускники.

Відповідно, тенденція по роках:
Випуск 2022 р Випуск 2021 р

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Всього Відзнака Всього Відзнака Всього Відзнака Всього Відзнака
186 34 28 1 195 31 58 6

214 253
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Прогноз випуску 2023р.

Денна форма навчання 257
Заочна форма навчання 28

Всіх студентів-випускників спрямовано для вступу до Одеського
національного технологічного університету за відповідними напрямками
підготовки на навчання на ІІ та ІІІ курси.

Багато зусиль для збереження контингенту було приділено класними
керівниками, головами циклових комісій, завідувачами відділень і в цьому
пріоритетом стала більш тісна та якісна індивідуальна робота зі студентами та
їхніми батьками.

Відрахування студентів
2022 р. 2021 р.

Б К Б К
20 39 9 26

59 35

Було проведено моніторинг та аналіз причин відрахування у 2022 році
переважною причиною відрахувань було невиконання умов договору.

Викладачами коледжу ведуться консультативні заняття з підготовки до
ДПА у формі ЗНО з 286 студентами, які завершують в 2023 році вивчення
загальноосвітнього циклу, систематично проводиться моніторинг ступеню
готовності до складання, здійснюється аналіз найбільш тяжких для засвоєння
тем, які потребують додаткової уваги.

Результати складання літньої заліково-екзаменаційних сесій

Назва відділення
Загальна успішність,

%

Якісна

успішність,%

Технологій 92,4 54,8

Інженерії 95,9 51,1

Інфраструктури 95,25 57,07

Заочне відділення 92,3 45,6

Разом по коледжу 93,9 52,1
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Інформація щодо підготовки здобувачів
Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу по предметам ЗНО

ЗНО 2022
Українська

мова
Історія
України Математика

Загальна
Абсолютна успішність (133+) 133 (95%) 128 (92%) 111 (79%)
Якісна успішність (158+) 29 (20%) 11 (7%) 11 (7%)
Не з'явилися 106 (43%)
Складали 139 (57%)

Зареєстровано 245

3. Методична робота.

Викладачі ФКНТІІС продовжують навчання в ОНТУ:
 у  аспірантури два викладача:
Шепелева Ольга Валеріївна – спеціальність 051 Економіка, кафедра

Економіка промисловості.
Бондаренко Оксана Станіславівна – спеціальність 144 Теплоенергетика.
Навчання в магістратурі за спеціальністю 241 «Готельно – ресторанна

справа» Колесниченко Д.І., Пушкаренко О.Є., Брітікова М.В.; 242 «Туризм» -
Ролінська В.М.; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» -
Крупіна Н.А., Допіра І.А. Пастух С.В. – в бакалавріаті за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки».

Участь у роботі  ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції
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Забезпечення якості вищої освіти: удосконалення дистанційного контролю
знань та навчальної документації – Глушков О.А., Крайз Л.В., Нужна Н.В.,
Романська О.А., Гусак-Шкловська Я.Д.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-
краєзнавчі дослідження в умовах Нової української школи» - Пеньковська Т.К.,
Пеньковська Н.К., Левчук Т.Г., Валуйська В.А.

3.1. Підвищення кваліфікації

 На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти з 14.03-09.09.2022р. – 14 викладачів;

 На курсах «Вищої школі педагогічної майстерності (ВШПМ)» ОНТУ – 8
викладачів;

Стажування на кафедрах ОНТУ – 7 викладачів;
За напрямом БЖД та охорона праці – 7 викладачів.
Онлайн курси – 25 викладачів.



8

У 2022 начальному році атестувалися наступні педагогічні працівники зі
присвоєною (підтвердженою) кваліфікаційної категорією:

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,
ЯКІ ПРОЙШЛИ  АТЕСТАЦІЮ У 2022 р.

№
з/п

Прізвище, ім’я та по-
батькові

З кваліфікаційної
категорії На кваліфікаційну категорію

1 Ромчук Вікторія
Володимирівна

Спец. вищої
категорії Спец. вищої категорії

2. Вівдіч Майя Ісаківна Спец. І категорії Спец. вищої категорії

3. Станчева Інна
Анатоліївна

Спец. вищої
категорії Спец. вищої категорії

4 Пеньковська Надія
Констянтинівна

Спец. вищої
категорії

Спец. вищої категорії,
викладач-методист

5 Алиєва Ольга
Олександрівна

Спец. вищої
категорії Спец. вищої категорії

6 Юрченко Оксана
Борисівна Спец. І категорії Спец. першої категорії

7 Чумаченко Олена
Володимирівна Спеціаліст ІІ кат. Спеціаліст І кат.

8 Калюта Наталя
Миколаївна Спец. І категорії Спец. вищої категорії

9 Наговська Тетяна
Сталіківна Спец. І категорії Спец. вищої категорії

10 Гайса Ірина
Михайлівна Спец. ІІ категорії Спец. І категорії

11 Костюк Микола
Петрович Спец. ІІ категорії Спец. ІІ категорії

12
Березовська Людмила
Віталіївна

Спец. вищої
категорії, викладач-

методист

Спец. вищої категорії,
викладач-методист.

13 Новгородська Ольга
Сергіївна Спеціаліст. Спец. ІІ категорії

14 Пушкаренко Олена
Євгенівна Спец. І категорії Спец. І категорії
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15 Колесниченко Діана
Ігорівна Спеціаліст. Спец. ІІ категорії

16 Шепелева Ольга
Валеріївна Спеціаліст. Спец. ІІ категорії

17 Бейлекчи Надія
Русланівна Спеціаліст. Спец. ІІ категорії

18 Лазар Валерій Іванович Спеціаліст І кат. Спец. вищої категорії

19 Брітікова Маргарита
Василівна Спец. І категорії Спец. вищої категорії

4. Навчально-виробнича робота

Навчально-виробнича практика студентів коледжу є невід’ємною складо-

вою частиною навчального процесу, яка має на меті закріплення та поглиблен-

ня теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбутньої спеці-

альності, нагромадження досвіду практичної роботи. Навчально-виробнича

практика студентів складається з навчальних, технологічних, виробничих та

переддипломних практик.

Всього за календарний 2022 рік в Коледжі нафтогазових технологій, інже-

нерії та інфраструктури сервісу ОНТУ було проведено 42 практики різних ви-

дів для 32 навчальних груп, з яких 22 практики виробничого призначення було

проведено на підприємствах галузі (табл. 1), 10 було проведено на базі коледжу

– в спеціалізованих майстернях та лабораторіях. Особливістю організації опа-

нування практичних компетенцій студентами коледжу в 2022 році стало вклю-

чення до програми практик всіх видів дистанційного блоку через впроваджен-

ня обмежень національного рівня. Результати інноваційних методів навчання в

практичному блоці в цілому можна вважати успішними, про що свідчать ори-

гінальні форми проведення лабораторних та практичних робіт, наявний наоч-

ний матеріал, нові форми звітування та захисту робіт.

4.1. Навчальні практики

Для більш ефективної організації практичного навчання в 2022 календар-

ному році продовжено впровадження оптимального графіку навчального про-

цесу, який дозволяє ефективно використати аудиторні години навчального се-
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местру, задіяти спеціалізовані приміщення під час основної канікулярної сесії

та підвищити якість практичних та лабораторних робіт в межах навчальних

практик.

Ефективність проведення навчальних практик залежить від рівня органі-

зації практичного навчання, забезпечення матеріально-технічною базою та

ступеню реалізації практичних навичок у матеріальний або інтелектуальний (в

залежності від спеціальності) продукт. Зокрема, в будь-яких організаційних

умовах продовжено успішний практичний досвід внесення  до програми слю-

сарних та електромонтажних навчальних практик поточного ремонту майсте-

рень та лабораторій.

Серед вагомих інновацій в сфері навчально-виробничого навчання також

можна зазначити апробацію спеціалізованих комп’ютерних програм для над-

бання практичних навичок студентами різних спеціальностей. Зокрема, студе-

нти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та бір-

жова діяльність» отримали можливість опрацювати програмне забезпечення з

роботи з системами автоматизації бізнесу, отримане в 2021 році. До складу

програмного продукту входить «BAS Бухгалтерія», «BAS Малий бізнес»,

«Зарплата і Управління персоналом для України», «Управління торговим підп-

риємством для України», «Управління виробничим підприємством для Украї-

ни», «BAS ERP», «BAS Управління холдингом», «BAS Управління торгівлею»,

«BAS Роздрібна торгівля», «BAS Документообіг КОРП», «UA Бюджет».
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Також, у 2022 календарному році студенти спеціальності 185 «Нафтогазо-

ва інженерія та технології» продовжили опрацьовувати програмне забезпечен-

ня Symmetry і PipeSim, навчальні ліцензії на які отримано від міжнародної

компанії Schlumberger в якості гранту в 2020 році.

Поставлену задачу з впровадження дистанційного блоку до програм на-

вчальних практик в умовах карантинного режиму керівники виконали успішно.

Варто відмітити творчий підхід до реалізації поставлених сучасними вимогами

завдань щодо практичної підготовки та розробку індивідуальних завдань, віде-

оуроків, віртуальних турів, лабораторних робот та досліджень. Таким чином,

реалізацію практичних навичок в умовах дистанційного навчання варто вважа-

ти успішним, що дозволяє розвивати отриманий досвід з віддалених робіт в

програмному забезпеченні навчально-виробничих компетенцій і в подальшому,

в якості практичних робіт та онлайн-модулів.

Таким чином, серед досягнень реалізованих в коледжі в 2022 році навча-

льних практик можна зазначити:

- успішне виконання програм навчальних практик студентами;

- актуалізація програм навчальних та виробничих практик через впрова-

дження до освітньо-професійних програм удосконалених професійних

компетенцій, оновлення методичного забезпечення, апробацію графіку

навчального процесу;

- впровадження до навчальної практики зварювальних компетенцій;

- отримання та впровадження до практичного блоку компетенцій спеціалі-

зованого програмного забезпечення;

- продовження косметичного ремонту майстерень з метою оновлення ма-

теріально-технічної бази;

- впровадження дистанційного блоку до програм навчальних практик та

отримання досвіду онлайн практичного навчання;

- поєднання навчання практичним навичкам з корисним ефектом для мате-

ріально-технічної бази коледжу;

- співпраця з адміністративно-господарською частиною;
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- апробація системи відпрацювання академічних заборгованостей студен-

тами різних курсів та спеціальностей в майстернях та лабораторіях;

- оптимізація графіку проведення навчальних практик в майстернях та ла-

бораторіях коледжу.
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Також, у навчально-виробничих майстернях коледжу продовжуються ре-

монтні роботи з підготовки приміщень для оснащення лабораторним облад-

нанням. Робота проводиться перманентно майстрами виробничого навчання

при відсутності завідувача навчально-виробничими майстернями та з допомо-

гою адміністративно-господарського сектора. Зокрема, в 2022 календарному

році з оптимізації роботи навчально-виробничих майстерень виконано наступ-

не:

- в повному обсязі проведено інвентаризацію майна навчально-

виробничих майстерень, визначено якісний та кількісний склад, індекса-

цію обладнання та майна;

- проведено списання застарілого обладнання;

- вивільнено робочий простір двох приміщень навчально-виробничого се-

ктору;

- обладнано шафи для робочого інструменту майстерень;
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- в повному обсязі обладнано стелажами комору з наступною інвентариза-

цією;

- проведено косметичний ремонт приміщень майстерень, зокрема:

ü виконано зачищення та вирівнювання стін, підготовлено до весняних

фарбувальних робіт;

ü проведено аналіз стану бетонної основи підлоги;

ü виконано ґрунтування поверхнею під обробку;

ü заливка та зшивка підлоги бетоном

ü підготовлено стелі приміщень до ремонту;

ü замінено скло у віконних рамах навчальних майстерень;

- взято участь в обладнанні приміщень укриття;

- проведено аналіз покрівлі та виконано відповідні ремонтні роботи покрі-

влі корпусів коледжу.
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4.2 Технологічні та переддипломні практики проводяться на базових

підприємствах, з якими укладено типові договори: Одеське ЛВУМГ, ПАТ

«Одеснафтопродукт», ОМУ ЕГГ ПАТ «Одесагаз» (ГНС), ПАТ «Одесагаз», ДП

«УКРАВТОГАЗ», РВУ «Київавтогаз», АТ «Одесаобленерго», Публічне акціо-

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

«ВОЛСБУД», ТОВ «Холодмонтажавтоматика», Департамент екології та розви-

тку рекреаційних зон Одеської міської ради, Державна екологічна інспекція

Північно-Західного регіону Чорного моря ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «Мо-

дерн-Трейд», ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005», ПрАТ «Чорномор-

ський паливний термінал», ТОВ «Новатек-Електро», ПП «ТЕПЛОЕНЕРГО-

НАЛАДКА», ДП Одесастандартметрологія», Державний регіональний проект-

но-вишукувальний інститут, ТОВ «ІНФОРМІР», ТОВ «Рейкарц Хотел Мене-

джмент», ТОВ «КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1», ТОВ «Фудмаркет Олександрівський»,

ТОВ «Рея Руж», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фі-

лія управління «Укргазтехзв’язок», ТОВ «Селезньов Тур», Турфирма «ZARA

TRAVEL», ТОВ «Л.А.Р.К.», ТОВ «Гронте», Управління туризму, рекреації та

курортів Одеської обласної державної адміністрації, Департамент культури та

туризму Одеської міської ради, Комунальна установа «Одеський історико-

краєзнавчий музей», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «МТБ», Готельно-ресторанний

комплекс «Париж», ТОВ «Комунікаційні та інженерні мережі», ТОВ «Одітел-

ком», ТОВ «ДС-Електро», ТОВ «СанТехРай», ППФ «ТЕСТ», ФОП «Облака»,

ТОВ «Профі-ІТ», Туристична агенція «Санта-Круз», ФОП «Чудеса света», ТОВ

«Синдбад», ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія», ГРК «Медея», ФОП

«Дунаєвська С.В., готель Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel», Restaurant

REEF, ТОВ «Котекна», ТОВ «Веселка туризму» та інші.

Проте, за умов воєнного стану більшість студентів коледжу залишаються

на базовому підприємстві ВСП «ФКНТІІС ОНТУ» у спеціалізованих лаборато-

ріях під керівництвом досвідчених фахівців спеціальності.

Особливістю проведення виробничих практик в 2022 календарному році є:



16

- налагодження ділових відносин у сфері освіти та навчально-виробничої

підготовки студентів з ДТЕК «Одеські електромережі», ТОВ «КАЛІПСО

ТУРИЗМ ТЕКСТИЛЬ ПРОМ.  І ТОРГ.  (Туреччина),  ТОВ „ЕВРО СЕР-

ВИС КОНСУЛТ“ ЕООД (Болгарія)», «Академія професійної освіти Мер-

кур», НПО,  Словацька республіка;

- збереження партнерських відносин з існуючими базами практик в умовах

воєнного стану;

- підтримка та розвиток партнерських відносин з базовими підприємства-

ми (88 організацій за 2022 календарний рік порівняно з 77 на кінець 2021

року та проти 65 підприємств в 2020 році);

- розширення баз виробничих практик за індивідуальними договорами, що

свідчить про актуальність фахової передвищої освіти,  затребуваність

студентів та зацікавленість роботодавців у випускниках коледжу;

- урахування сучасних технологічних вимог та можливості освоєння про-

грами практики при ретельному доборі профільних баз практик (з підп-

риємствами, діяльність або технологічні можливості яких не відповіда-

ють вимогам коледжу з навчально-виробничого напрямку, договори ро-

зірвано, а базу підприємств, які мають можливості та бажання надати

якісну базу для практичної підготовки студентів, поповнено).

Також 32 студентів впродовж 2022 року пройшли виробничу, технологіч-

ну та переддипломну практику на підприємствах, з якими  укладено індивідуа-

льні договори та на яких студенти працевлаштуються під час навчання. Такі

підприємства, після ретельного вивчення сфери їх діяльності, також є потен-

ційними партнерами коледжу в аспекті співпраці.

Табл. 1 – Порівняльна таблиця баз виробничої практики для студентів коледжу

Спеціальність Кількість підприємств
2021 2022

Нафтогазова інженерія та технології 7 7
Електроенергетика, електротехніка та електро-
механіка

5 5

Телекомунікації та радіотехніка 5 6
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Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-
нології

11 12

Екологія 4 4
Маркетинг 8 10
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 11
Хімічні технології та інженерія 4 4
Туризм 6 9
Готельно-ресторанна справа 19 20
Всього 77 88

Серед успішно розвинених та підтриманих напрямків та видів організації

виробничих практик в 2022 році варто зазначити опанування сфери закордон-

ного стажування та навчання за дуальною формою освіти.

Так, в 2022 навчальному році студенти коледжу спеціальності «Туризм»

та «Готельно-ресторанна справа» пройшли виробничу практику в Туреччині,

Словацькій Республіки та Болгарії згідно з індивідуальними планами і програ-

мами навчання в коледжі. Результатом міжнародних виробничих практик  є

оволодіння студентами коледжу сучасними формами і методами організації

професійної діяльності в сфері туризму, готельно-ресторанної справи, техноло-

гій ресторанного i оздоровчого харчування, маркетингу, підприємництва, адмі-

ністрування, менеджменту в готельно-ресторанному бiзнесi, а також форму-

вання у них професійних навичок і вмінь для прийняття самостійних рішень

під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.
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В 2022 році в коледжі успішно реалізовано проект дуальної освіти. Центр

з підготовки та навчання персоналу «ДТЕК Одеські електромережі» цього року

прийняв на навчання за системою дуальної освіти студентів коледжу випуск-

них груп спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме-

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

випускний курс студенти отримували професійні знання в коледжі, кваліфіка-

цію та змістовну практичну підготовку на позиціях електромонтера, інженера,

фахівця, електрослюсаря в Центрі з підготовки та навчання персоналу «ДТЕК

Одеські електромережі», де вони офіційно працевлаштовані, отримують зар-

плату і соціальний пакет, передбачений для всіх працівників ДТЕК Одеські

електромережі.

У першому семестрі 2022-2023 навчального року до форми дуальної осві-

ти в Центрі з підготовки та навчання персоналу «ДТЕК Одеські електромере-

жі» залучено 9 студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехні-

ка та електромеханіка» (проти 5 здобувачів освіти минулого року).

Дуальна освіта в ДТЕК «Одеські електромережі» - це важливий крок сту-

дентів до кар’єри в енергетиці, де їх супроводжують досвідчені старші колеги –

наставники, які надають необхідні практичні знання та перший професійний

досвід. Студенти, навчаючись за дуальною формою, стають працівниками

ДТЕК «Одеські електромережі» з індивідуальним графіком навчання під час

роботи, який враховує час навчання у коледжі, та грошовою винагородою. Та-

ким чином відбувається поступова адаптація молодого фахівця до першого ро-

бочого місця, що відповідає його освітній спеціальності та кваліфікації.
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Так, 25 студентів ІІІ курсу ВСП «ФКНТІІС ОНТУ» в рамках програми

плідної співпраці з Центром підготовки та навчання персоналу ДТЕК «Одеські

електромережі» протягом трьох місяців у кілька етапів теоретичної та практи-

чної підготовки отримали робочу кваліфікацію електромонтера.
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4.3. Профорієнтаційна робота коледжу тісно пов’язана з набором студе-

нтів до коледжу та реалізацією вступної кампанії. В 2022 календарному році

частку запланованих профорієнтаційних заходів було зменшено або реоргані-

зовано за зовнішніх обставин в умовах впровадження воєнного стану. Основну

профорієнтаційну роботу виконано в дистанційному, онлайн режимі, в інтер-

нет-просторі силами викладацького та студентського складу коледжу.

Проте в 2022 році видатною відмінністю профорієнтаційної роботи є най-

більша кількість оффлайн проведених Днів відкритих дверей: 7 заходів на рік.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОФФЛАЙН!

СІЧЕНЬ: «В НОВИЙ РІК – РАЗОМ З КНТІІС ОНТУ!»
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ЛЮТИЙ: ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: ДЕНЬ ВСІХ ЗАКОХАНИХ В ФКНТІІС!!!

ТРАВНЕВИЙ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:
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ЧЕРВНЕВИЙ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ФКНТІІС ОНТУ!!!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ – ПІДСУМКОВИЙ СТУПІНЬ ПЕРЕД ВСТУПНОЮ
КАМПАНІЄЮ
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В ГОСТЯХ У ФКНТІІС!

СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНІ ВИХІДНІ РАЗОМ З ФКНТІІС

Також, протягом трьох місяців кожної середи Приймальна комісія органі-

зовувала консультативну зустріч на zoom-платформі для відповіді на питання

щодо особливостей вступу до коледжу в 2022 році.
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Таким чином, серед вагомих досягнень профорієнтаційної роботи напере-

додні вступної кампанії 2022 можна зазначити:

- організація оффлайн Днів відкритих дверей кожного місяця;

- успішне освоєння дистанційного спілкування з потенціальними  вступ-

никами через організацію Онлайн-Днів відкритих дверей, адаптований

формат роботи сайту, удосконалення зворотного зв’язку та клієнтоорієн-

товану стратегію профорієнтаційної роботи коледжу загалом;

- організація онлайн-подій студентською спільнотою (челенджі, конкурси,

опитування), неформальне спілкування студентів зі вступниками в ході

екскурсій до коледжу та дендропарку запрошених груп школярів, органі-

зація онлайн-конкурсів та квестів;

- активізація коледжу в соціальних мережах, зокрема, на платформі

Facebook, Instagram;

- робота сайту з постійним оновленням та модернізацією.

Недоліками профорієнтаційної роботи у 2022 році можна вважати нереалі-

зовані через зовнішні умови традиційні заходи – рекламна кампанія за допомо-

гою поліграфічної продукції, профорієнтації студентами та викладачами в ра-

йонних ЗОШ під час канікул, профорієнтаційна робота з підприємствами та ба-

зами практик, відсутність зовнішньої реклами.

2022 рік відзначено новим форматом вступної кампанії, досвід в опану-

ванні яким ВСП «ФКНТІІС ОНТУ» отримав успішно. Так, серед новацій всту-
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пної кампанії 2022 доцільно відзначити прийом та опрацювання електронних

заяв, створення консультаційного центру учасниками вступної кампанії, он-

лайн-спілкування зі вступниками, пролонгований період подачі заяв.

НОВИЙ ФОРМАТ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Не дивлячись на докладені колективом коледжу зусилля з організації

вступної кампанії 2022, необхідно зазначити негативну динаміку зі вступу до

ВСП «ФКНТІІС ОНТУ»: так, всього студентів по коледжу у 2022 році – 227

осіб (проти 2021 року – 356 осіб), зокрема, І курс – 187 студентів (105 – бю-

джетної форми навчання, 82 – контрактної), ІІ курс – 31 студент, ІІІ курс – 9

студентів. Також, уперше не вдалося реалізувати державне замовлення, повер-

нено 9 бюджетних місць державному замовнику.

Отримані результати пояснюються запровадженням електронних заяв та

відсутністю прямого контакту з коледжем та його колективом, воєнним станом

та міграційної ситуацією в країні. Проте, з позитивних моментів можна зазна-

чити отриманий колективом коледжу досвід в організації нового формату
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вступної кампанії, урахування причин та наслідків результатів вступної кампа-

нії 2022 в майбутньому.

4.4. Міжнародна робота

В 2022 календарному році ВСП «ФКНТІІС ОНТУ» виконано заходи, ме-

тою яких є посилення розвитку міжнародної діяльності коледжу наступними

роками, а саме:

- продовжено впровадження успішного досвіду міжнародної практики

студентами ВСП «ФКНТІІС ОНТУ»: Туреччина (ТОВ «КАЛІПСО ТУ-

РИЗМ ТЕКСТИЛЬ ПРОМ. І ТОРГ.», 2 студента), Болгарія (ТОВ „ЕВРО

СЕРВИС КОНСУЛТ“ ЕООД», 3 студента);, Словацька республiка («Ака-

демія професійної освіти Меркур», НПО, 4 студента).

- взято участь в Міжнародному  конкурсі студентських наукових робіт

“Black Sea Science”, 2 місце за напрямком «Екологія та охорона навко-

лишнього середовище» (студентка ІІІ курсу спец. 101 Екологія);

- участь у вебінарах і скайп-лекціях з міжнародною участю, в тому числі за

підтримки Еразмус+ офісу в Україні («Грантові можливості програми

Горизонт Європа», Sсience&Business Startup Hackathon,  Міжнародний

вебінар «Туризм як засіб реабілітації», Всесвітній вебінар Програми ЄС

Еразмус+ та інші);

- проведено цикл лекцій професором Букінгемського університету, Піте-

ром Віллатсом, Англія (для студентів третього курсу спеціальності 242

Туризм);

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

ри статті в 2022 році від викладачів коледжу);

- перемога студента ВСП «ФКНТІІС ОНТУ» у Прем’єр Ліга карате WKF

2022 (Premier Karate League WKF 2022, Хорватія)

- продовжено інформаційну підтримку англійської версії WEB-сайту коле-

джу, основні розділи якого поступово заповнюються відповідною інфор-

мацією (http://kntiis.od.ua/en).

http://kntiis.od.ua/en).
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5. Виховна робота

Виховна робота у ВСП «Фаховому коледжі нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу  Одеського національного технологічного

університету» є органічним компонентом освітньої діяльності навчального

закладу. Виховання сучасної студентської молоді у закладі освіти відповідає

сьогоднішнім потребам незалежної Української держави.

Реалізація основних завдань виховної роботи адміністрацією та

педагогічним колективом коледжу здійснювалась за основними 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 регламентуючим 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 класними керівниками навчальних груп, організація роботи

студентського самоврядування, робота вихователів гуртожитків, соціального

педагога, практичного психолога.

Протягом 2022 року у коледжі проводились заплановані виховні заходи,

науково-практичні студентські конференції, конференції гуманітарного

напрямку, відвідування студентами музеїв міста (переважно віртуально).

Завдяки фаховій роботі практичного психолога щорічно

проводиться аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового
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соціуму та напрямків підвищення ефективності профілактичної роботи

серед студентської молоді тощо.

Забезпечений високий рівень практичної роботи з соціальною

категорією студентів коледжу, які потребують особливої уваги з боку

адміністрації, та їх соціального захисту відповідно до вимог чинного

законодавства України. На сьогодні у коледжі навчається 77 студентів (65

у минулому навчальному році), які мають соціальні статуси.

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 у 2022 році, відпрацьовано

в режимі он-лайн.

Проводиться плідна співпраця з редакцією печатного видання

«Технолог», на шпальтах якого висвітлюється актуальна інформація щодо

життєдіяльності коледжу. Завдяки організованій підписці видання

студентська молодь має можливість безпосередньо ознайомлюватись з

новинами університету та її структурних підрозділів.

За основними напрямками виховної роботи проведені заходи, основні

з яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу:

5.1. 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.
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Січень 2022: 24 січня 2022 р. відбулась зустріч Ради студентського

самоврядування на честь Дня Соборності України. Студенти зібрались у

читальному залі коледжу з дотриманням карантинних вимог.

Щороку 22 січня відзначають День Української Соборності, вшановується

дві визначні події в нашій історії – це проголошення Четвертим Універсалом

Центральної Ради Української Народної Республіки незалежною, вільною,

самостійною суверенною державою (22 січня 1918 р.) та проголошення Акту

Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної

Республіки (22 січня 1919 р.). Офіційно це свято відзначають з 1999 р.

Корнійчук Вікторія, студентка другого курсу групи 20-076, підготувала

цікаву доповідь на тему «У єдності наша сила: День Соборності України». А

також з цікавою та пізнавальною інформацією звернулась до наших студентів

бібліотекар Льовкіна Римма Курбанівна.

Також на честь зустрічі був підготовлений бібліографічний огляд

«Єднання в ім'я майбутнього України» бібліотекарями Льовкіною Р.К., Котович

С.М. та завідуючою бібліотеки Фоміною А.І.

Відзначення Дня Соборності – це не тільки важлива суспільна потреба, а й

наш моральний обов'язок берегти світлу пам’ять про незлічені жертви,

покладені українським народом на вітвар незалежності, соборності держави.

Лютий 2022р.: 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.
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На виконання Указу Президента України 16 лютого було забезпечено

підняття Державного Прапору України та виконання Державного Гімну

України о 10:00 у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНАХТ.

У цей день до заходу приєдналися співробітники коледжу та студенти, які

зараз знаходяться на дистанційному навчанні.

День єднання оголошено для «посилення консолідації» українців,

зміцнення їхньої «стійкості» на тлі зростання гібридних загроз,

пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Протягом квітня 2022 року у навчальних групах коледжу відбулись онлайн

тематичні заходи, присвячені 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 36 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.

Травень 2022: проведені тематичні заходи до річниці трагедії депортації

кримських татар та 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.



32

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.

01.09.22 проведення першого заняття у всіх навчальних групах до дня

Незалежності України.

10.09.22 року Рада студентського самоврядування провела зустріч за

круглим столом, присвячену Незалежності України і Дню пам'яті захисників,

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

нашої держави.

Вересень 2022

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

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

12.10.22 року було проведено студентську науково-практичну конференцію

гуманітарного напряму «14 жовтня - День Захисників и захисниць України».

Конференція була присвячена державному святу України, що відзначається 14

жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем

Українського козацтва).

Міністерство освіти і науки України направило для розгляду лист

Національного банку України від 06 вересня 2022 року №13-0005/61914 про

проведення благодійної акції «Смілива гривня».

Всеукраїнська мобілізація монет! Це благодійна ініціатива, мета якої –

об’єднати зусилля українців та зібрати кошти для допомоги українській армії.

Зараз у країні 14 мільярдів монет, які можуть перетворитися на потужну

зброю та посилити нашу армію. Ці монети можуть стати дронами, танками та

ракетами.

Тому Національний банк України разом із партнерами оголосив

мобілізацію монет.



33

Жовтень 2022

тематичні виховні години у навчальних групах за темою «Визволення

України від фашистських загарбників».

5 жовтня 2022 року викладачем філософії, соціології, економічної теорії, і

Всесвітньої історії Лисяним А.О. за підтримки представників адміністрації та

членів циклової комісії в групах ІІІ-IV курсів 19-151, 20-075, 20-076, 20-185

було проведено онлайн відкритий виховний захід – конференцію на тему «Іван

Степанович Мазепа – національний герой України».

Студенти Максим Макаренко, Михайло Подюк, Сергій Драмогорецкий,

Микола Розгон; Надія Пастух, Анна Степко, Ємілія Новікова, Анна Коврик;

Ірина Попик, Вікторія Могиляста, Анастасія Панчук, Владислава Панченко;

Олена Василькован, Роберт Сарибекян підготували змістовні доповіді з теми.

В ході дискусії студенти обговорювали значення цієї видатної персоналії,

переглянули тематичний відеоматеріал та презентації, поділилися один з одним

своїми емоціями: глибоке почуття вдячності до таких патріотів, як Іван

Степанович Мазепа – національний герой України.

Просвітницька бесіда-дискусія проходила в довірчій і доброзичливій

атмосфері. Кожен студент мав можливість висловити свою думку і своє

ставлення до необхідності обговорення того внеску в історію України наших

героїв; про нашу активну позицію відносно незалежності та суверенності

нашої Батьківщини

Листопад 2022

22.11.22 – Рада студентського самоврядування провела зустріч за круглим

столом, присвячену Дню гідності і свободи в Україні.

25.11.22 р. проведено виховний захід «Голодомор – безкровна війна» до

річниці Голодомору зі студентами 1-2 курсів.

Проведення виховної години «Жнива скорботи» у навчальній групі 20-242.

Грудень 2022

проведення тематичних виховних годин у навчальних групах, присвячених

Дню збройних сил України.
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5.2. Інтелектуально-духовне виховання

Мета: поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та

самодіяльністю студентства; засвоєння системи знань, яка сформована на

основі відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових

елементів суспільного досвіду.

Протягом року - відвідування музеїв і кінотеатрів м. Одеси.

20 січня 2022 р. студенти гр. 19-242 Коледжу нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ спільно з викладачем Кіпер

Тетяною Юріївною у рамках вивчення дисципліни «Організація екскурсійної

діяльності» відвідали екскурсію «Таємниці підземної Одеси» – катакомби

Одеси.

Під час екскурсії студенти пройшли маршрут протяжністю 2,5 км,

дізналися багато інформації, що захоплює і вражає, доторкнулися до історії та

відвідали цікаві місця, а саме:

• Протирадіаційний притулок (тема «Холодна війна»)

• Шахтна справа (історія розвитку технологій та каменоломень)

• Геологія (особливості місцевого регіону)

• Острів закоханих – тема сенсорної депривації, біоритмів, впливу сонця

• Партизанська стоянка – тема партизанського руху, побут партизанів та

реалії того часу

• Підземна школа – навчання під час оборони Одеси

• Катакомбна церква – історія гоніння та розколу церкви

• «В'язня» – історія работоргівлі

• «Малина» – історія криміналу, їхній зв'язок із підземеллями, легенди

минулого.

Також хотілося б зазначити, що циклова комісія спеціальності «Туризм» на

чолі із Шепелєвою Ольгою Валеріївною завжди приділяє увагу практичній

підготовці студентів у вивченні тієї чи іншої спецдисципліни. Це важливий

аспект для наших майбутніх фахівців.
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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р.

№739-р затверджено план заходів з організації виставок знищеної військової

техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації та

запропоновано для відвідування здобувачам освіти.

Скориставшись такою можливістю, нещодавно студенти Коледжу

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського

національного технологічного університету на чолі з головою ради

студентського самоврядування, Лазаревою Марією, відвідали виставку,

розташовану на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової

батареї та власноруч доторкнулися до історії.

Спалену в боях за незалежність України російську військову техніку для

експонування привезли підрозділи оперативного командування «Південь» ЗСУ.

Подібні виставки до Дня Незалежності були відкриті у Києві та Львові. Однак

там своєрідні поради розбитої російської техніки вишикувалися на

центральних вулицях.

Обпалена і розбита техніка викликала ажіотаж не лише з боку місцевих

жителів, які традиційно відпочивають у парку, на власні очі побачити

результати військових дій приїжджають люди навіть з інших районів міста.

Про проведення Всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії

«ДЛЯ ДІТЕЙ суспільство без бар’єрів»:

На виконання Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної

стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні проєкт «Супровід

урядових реформ в Україні» (SURGe), який реалізується Alinea International, у

тісній співпраці з Офісом Президента України, за участі Міністерства

соціальної політики та Міністерства освіти і науки у лютому 2022 року

проводитиме інформаційну кампанію «ДЛЯ ДІТЕЙ суспільство без бар’єрів».

Мета інформаційної кампанії – продемонструвати, що лише через

розбудову інклюзивного та безбар’єрного суспільства можна забезпечити право

кожної дитини зростати в родині, отримувати якісну освіту, бути інтегрованою
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в життя своїх громад та розвиватися відповідно до своїх потреб та

можливостей.

В межах реалізації кампанії розроблено відеоролик, хронометражем 2:54

хв., про важливість вчасного виявлення та підтримки родин з дітьми, що

опинилися в кризовій ситуації. У відео також розкривається важлива роль

фахівця соціальної роботи та інструменти, які можна використовувати для

підтримки таких сімей.

Адміністрація коледжу підтримує проведення інформаційної кампанії.

12 травня 2022 року відбулася зустріч студентів Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ спеціальностей 075

Маркетинг та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність із

представниками кафедри Маркетингу, підприємництва та торгівлі Одеського

національного технологічного університету.

На початку зустрічі перед студентами із науковою доповіддю на тему

«Удосконалення діяльності підприємства на основі виробничої диверсифікації»

виступила студентка університету Бондарчук Дар'я. Особливу цікавість

викликала не лише доповідь, а й розповідь Дарії про студентське життя в

університеті, тим більше, що вона є Молодіжним ректором університету і – як

ніхто! – знає, чим живуть та чим цікавляться сучасні студенти.

А на питання,  що цікавлять студентів,  які стосуються вступу до

університету цього року, відповіли представники кафедри Маркетингу,

підприємництва та торгівлі:

Бахчиванжі Людмила Анатоліївна, к.е.н., доцент,

Голубенкова Олена Олексіївна, к.е.н., доцент,

Євтушок Ольга Василівна, к.е.н., старший викладач,

Соколюк Катерина Юріївна, к.е.н., доцент,

Голодонюк Ольга Михайлівна, старший викладач,

Савченко Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент.

Протягом 2022 року відбулись студентські науково-практичні конференції.
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Обласна методична комісія викладачів бухгалтерського обліку 3 листопада

2022 року провела студентську онлайн – конференцію на тему:

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі забезпечення підприємств».

Із вітанням до учасників конференції звернувся д.е.н., професор кафедри

обліку та аудиту, голова вченої ради навчально-наукового інституту прикладної

економіки та менеджменту ім. Г.Е. Венштейна Одеського національного

технологічного університету Мельник Юрій Миколайович.

Від Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ в конференції взяла участь студентка третього курсу групи 20-

075 спеціальності Маркетинг Степко Анна під керівництвом викладача Овсової

Г.В.

Тема виступу: «Правовий статус, облік та декларування криптовалюти» –

нематеріальні цифрові об’єкти, які виражають певну вартість і які існують

виключно в електронній формі як запис у певній електронній системі,

побудований на технології «блокчейн».

5.3. Громадянсько-правове виховання

Мета: формування політичної і правової культури студентів; виховання

поваги до Конституції України, законів України, державних символів;

виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством.

Протягом року: засідання Ради профілактики правопорушень коледжу

(щомісяця) з метою профілактики правопорушень, пропусків навчальних

занять без поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів

коледжу із запрошенням представників поліції.

Протягом навчального року:

- контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку

студентами коледжу;

- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до

пропусків навчальних занять без поважних причин;
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-  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”.

Виконуючи основні завдання по формуванню у студентів коледжу

особистісних рис громадянина України, навичок правомірної поведінки,

позитивних мотивів активної участі у суспільному житті, переконання в

необхідності суворого дотримання законів, негативного ставлення до

протиправних вчинків, протягом 2022 року у ВСП «Фаховий коледж

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ»

проведені наступні заходи.

При відпрацюванні планових виховних заходів у коледжі, протягом 2022

року у навчальних групах ФКНТІІС проведена тематична виховна година
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«СТОП БУЛІНГ» з дотриманням карантинних обмежень та вимог безпеки

життєдіяльності воєнного стану.

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.

В межах комплексних виховних 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.

Січень 2022:

24 січня 2022 р. в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ відбулась зустріч Ради студентського

самоврядування на честь Дня Соборності України. Студенти зібрались у

читальному залі коледжу з дотриманням карантинних вимог.

Корнійчук Вікторія, студентка другого курсу групи 20-076, підготувала

цікаву доповідь на тему «У єдності наша сила: День Соборності України». А

також з цікавою та пізнавальною інформацією звернулась до наших студентів

бібліотекар Льовкіна Римма Курбанівна.
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Також на честь зустрічі був підготовлений бібліографічний огляд

«Єднання в ім'я майбутнього України» бібліотекарями Льовкіною Р.К., Котович

С.М. та завідуючою бібліотеки Фоміною А.І.

Відзначення Дня Соборності – це не тільки важлива суспільна потреба, а й

наш моральний обов'язок берегти світлу пам’ять про незлічені жертви,

покладені українським народом на вітвар незалежності, соборності держави.

Лютий 2022:

На виконання Указу Президента України 16 лютого було забезпечено

підняття Державного Прапору України та виконання Державного Гімну

України о 10:00 у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ.

У цей день до заходу приєдналися співробітники коледжу та студенти, які

зараз знаходяться на дистанційному навчанні.

День єднання оголошено для «посилення консолідації» українців,

зміцнення їхньої «стійкості» на тлі зростання гібридних загроз,

пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

18 лютого у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ на платформі Zoom поза учбовим процесом

відбулася профілактична бесіда зі студентами перших курсів на тему «Вплив

шкідливих звичок серед студентського середовища».

Практичний психолог коледжу, Стельмах Наталія Юріївна, роз'яснила

студентам про різні види залежності, їх причини, стадії та механізми появи.

Крім цього, студрада коледжу, в особі голови Лазарєвої Марії (гр.19-

241(1)), заступника голови Бершадської Валерії (гр. 20-141), Хрупало Арсенія

(гр. 20-151) та Туриці Дар'ї (гр.21-7) підготували презентацію на цю тему та

поділилися шокуючими фактами про шкоду куріння, вживання алкоголю та

наркотичних речовин.

Тим самим цією зустріччю було ще раз донесено нашим студентам, що

слід чуйно вибирати оточення, в якому Ви знаходитесь. І пам'ятати, що

шкідливі звички завдають шкоди не лише Вам, а й вашим близьким!



41

Травень 2022:

3 травня 2022 року, в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ

Міністерства освіти і науки від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами) «Про

затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої

освіти в 2022 році» (№ 486/37822).

Відповідно до Порядку було визначено особливості вступної кампанії 2022

року до закладів фахової передвищої освіти, а також враховано особливості її

проведення. Вступ до Нашого Коледжу цього року був максимально

спрощений. Для вступу за кошти державного або місцевого бюджету вступники

складали індивідуальну усну співбесіду, яку проводили в один етап, та

подавали мотиваційний лист. Форма проведення індивідуальних усних

співбесід – очна та дистанційна. Також КНТІІС ОНТУ визначив програму

співбесіди, яка містила питання з української мови та математики, а також

вимоги до мотиваційних листів та особливості їхнього написання.

Для вступників, які претендували на навчання тільки за контрактом,

достатньо було подати необхідні документи та мотиваційний лист.

Вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та

випускники професійних училищ на основі диплома кваліфікованого

робітника, які вступали на ІІ та ІІІ курс відповідно, складали лише мотиваційні

листи!

Важливим елементом вступної кампанії було надання можливості

вступникам подавати заяви в електронній формі.

Вступ до КНТІІС ОНТУ – наша спільна справа!

Вересень 2022:

-ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового

розпорядку університету та попереджені про персональну відповідальність при

порушенні Правил;

-проведення профілактичної бесіди зі студентами I курсів на тему

“Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень,
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особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних

напоїв”;

-проведення профілактичної бесіди зі студентами I курсів на тему

“Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових

несанкціонованих громадських заходах”.

Протягом всього навчального року педагогічний колектив ВСП Фахового

коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ

проводив тематичні профілактичні бесіди зі студентами. Особливо актуальні ці

бесіди серед студентів нового набору, коли підлітки потрапляють в нові умови

та їх оточення повністю змінюється. Вересень 2022 – проведені виховні години

«СТОП БУЛІНГ» зі студентами нового набору.

У Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

Одеського національного технологічного університету відбулася конференція з

метою вибору нових представників до Ради студентського самоврядування.

Запрошеним гостем стала Тетяна Юріївна Ракул – організатор позакласної

роботи, випускниця та викладач Коледжу нафтогазових технологій, інженерії

та інфраструктури сервісу, випускниця та студентка Одеського національного

технологічного університету.

До Ради студентського самоврядування увійшли представники всіх

навчальних груп коледжу, у кількості 43 студентів.

Жовтень 2022:

-анкетування практичним психологом студентів I-II курсів нового набору

на наявність проблем адаптації;

-лекція для студентів III-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”.
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11 жовтня 2022 року об 11:20 на платформі zoom відбулася Конференція

студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ щодо обрання Представників з числа студентів, що мають право

брати участь у виборах ректора Одеського національного технологічного

університету.

Делегати розглянули питання щодо порядку денного.

За підсумками роботи Конференції прийняті відповідні рішення.

Конференцією затверджений склад Виборчої комісії студентів ВСП

“ФКНТІІС ОНТУ”.

Затверджені списки студентів для включення у бюлетень для голосування

на право брати участь у виборах ректора Одеського національного

технологічного університету.

О 15-00 на платформі zoom відбулося засідання виборчої комісії студентів

ВСП “ФКНТІІС ОНТУ”  щодо виборів Представників з числа студентів,  що

мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного

технологічного університету.

Члени виборчої комісії розглянули питання щодо порядку денного.

За підсумками роботи виборчої комісії прийняті відповідні рішення:

1) обрано голову, заступника голови і секретаря Виборчої комісії студентів

ВСП “ФКНТІІС ОНТУ”;

2) затверджено дату, час і формат проведення виборів Представників від

студентів ВСП “ФКНТІІС ОНТУ” для участі у виборах ректора Одеського

національного технологічного університету.

13 жовтня 2022 року у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ відбулись вибори Представників з числа

студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Одеського

національного технологічного університету.

Після проведення таємного голосування в умовах демократичності та

прозорості з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора
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Одеського національного технологічного університету більшістю голосів

обрано наступних осіб:

1. Бакшанський Олексій Дмитрович - гр.20-151

2. Бендь Марія Денисівна - гр.22-5

3. Бондар Катерина Андріївна - гр.21-242

4. Дзернович Марія Василівна - гр.21-181

5. Дмуховська Аліса Андріївна - гр.22-1

6. Добровольский Олександр Олександрович - гр. 22-1

7. Єлісєєв Володимир Валентинович - гр.20-151

8. Звягінцев Олександр Сергійович - гр.22-3

9. Іванова Катерина Євгенівна - гр.20-075

10. Козіхіна Сніжана Леонідівна - гр.22-5

11. Калугіна Анастасія Дмитрівна - гр. 22-1

12. Калуш Олександр Васильович - гр.20-151

13. Карханіна Юлія Олексіївна - гр.20-241(1)

14. Недавній Артем Костянтинович - гр.22-2

15. Туриця Дарія Олексіївна - гр.21-172

16. Хрупало Арсеній Миколайович - гр.20-151

17. Шараєва Анна Сергіївна - гр. 22-5

18. Шкодовський Дмитро Валентинович - гр. 21-242

19. Юмашева Діана Володимирівна - гр.22-6

Листопад 2022:

Пройшов обласний інформаційно-виховний захід у рамках роботи

Обласної методичної комісії викладачів економіки та фінансів Одеської області

на тему: «Практичні кроки до академічної доброчесності у період воєнної

експансії: погляд студента», метою якого було донесення та інформування

здобувачів фахової передвищої освіти щодо важливості застосування та

популяризації принципів академічної доброчесності в рамках навчального

процесу та наукової діяльності, які приведуть до якісних змін системи освіти;
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огляд практичних кроків щодо впровадження принципів академічної

доброчесності в освітній процес у період воєнної експансії.

Конференція проходила у форматі круглого столу, де обговорювалися

принципи академічної доброчесності у рамках навчального процесу та наукової

діяльності у період воєнної експансії та Закон України «Про запобігання

корупції». З вітальним словом до студентів звернулась Кузнєцова Н.В.,

керівник Центру забезпечення якості освіти, к.п.н., доцент кафедри педагогіки

та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти

Одеської обласної ради».

Кількість учасників конференції – 76, вказує на підвищений інтерес та

велику виховну роботу викладачів. Слід зазначити, усі учасники круглого столу

взяли активну участь у обговоренні поставлених питань, запропонували своє

бачення проблем та пропозиції щодо застосування принципів академічної

доброчесності у освітньому процесі.

 «Україна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має

визначити освіту та науку своїми стратегічними сферами». (В. Зеленський,

Президент України).

Академічна доброчесність є складовим елементом міжнародної освітньої

спільноти, до якої ми активно долучаємось! Ми – сильні! Ми – Україна! Разом

до Перемоги!

3 листопада 2022 року викладачами циклової комісії Суспільних

дисциплін Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ Пеньковською Н.К. та Валуйською В.А. разом зі студентами

третього курсу групи 20-242 було проведено виховний захід: Історична

подорож «Стежками Конституції та державного прапору України» для груп І-ІІІ

курсів.

На заході були присутні члени циклової комісії, а також викладачі коледжу

та представники адміністрації.

Під час подорожі прослідкували історичний шлях, який пройшов наш

основний закон держави – Конституція. Студенти підготували змістовні
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повідомлення, які підкріплювалися слайдами та відеороликами до теми. Окрім

цього поговорили про один з державних символів України – про Державний

прапор та історію його появи. Кожен для себе зміг визначити значення синьо-

жовтих кольорів.

Присутні на виховному заході отримали можливість поглибити знання з

правознавства, історії України та української культури.

Кожна держава має свою Конституцію, яка є гордістю країни та

найважливішим документом. А український прапор зараз для України й всього

світу став символом мужності та свободи. Тому саме цим подіям був

присвячений онлайн-виховний захід.

14 листопада 2022 року у Фаховому коледжі нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ були проведені ZOOM-конференції

для студентів усіх навчальних груп коледжу та кураторів на наступні теми:

● «Відповідальність підлітків за порушення закону»

● «Дії у випадку, коли тебе затримала поліція»

● «Причини правопорушень серед підлітків та їх попередження»

● «Безпека дорожнього руху під час воєнного стану»

Лектором на заході був інспектор відділу зв’язків з громадськістю

Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної

поліції - старший лейтенант Бухан Владислав Миколайович.

Була проведена роз’яснювальна бесіда щодо запобігання випадкам

насильства, хуліганства, нанесення моральної і фізичної шкоди. Роз’яснення

щодо особистої відповідальності за вчинені правопорушення та вік, з якого

неповнолітні можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної

відповідальності.

Проведення профілактичних заходів щодо насильства серед учнівської

молоді сприяє формуванню правосвідомості і правової поведінки учнів,

відповідальності за своє життя; розвиває активність, самостійність, створює

умови для самореалізації особистості учня.
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Слухачі отримали обґрунтовану, вичерпну інформацію та відповіді на всі

турбуючі питання.

Грудень 2022:

9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. До цієї

дати в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

ОНТУ студентське самоврядування організували та провели zoom-

конференцію, тим самим висловивши свою думку щодо цього питання.

Необхідно зазначити, що кожен студент розуміє проблему корупції та

боротьби з нею, знає, якою є мета цієї зустрічі. А метою є формування

політичної та правової культури нашої молоді, виконуючи планові заходи

громадсько-правового виховання.

5.4. Моральне виховання

Мета: прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і потреби

поводити себе згідно з моральними нормами суспільства; формування таких

соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм,

відповідальність; формування дієвої моралі, яка визначає стійку

непримиренність до порушників норм і правил культурної поведінки.
-

Щороку, 21 лютого, світова спільнота відзначає Міжнародний день рідної

мови.

Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування,

це те, що живе в наших серцях. Для кожної людини рідна мова є важливим

елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх

поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Без своєї мови та самобутньої

культури немає народу.

Цьогоріч, 22 лютого, під керівництвом викладача української мови та

літератури Брітікової М.В. у нас відбулася студентська конференція присвячена

Міжнародному дню рідної мови. В конференції прийняли участь викладач

Кафедри українознавства і лінгводидактики ОНАХТ Гриньків Ольга
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Володимирівна та біля 90 студентів І курсу коледжу.  Присутні заслухали

доповіді щодо походження, розвитку української мови та дізналися про цікаві

факти. З доповідями виступили 10 студентів.

 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.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р.

№739-р затверджено план заходів з організації виставок знищеної військової

техніки і озброєння збройних формувань Російської Федерації та пропонується

для відвідування здобувачам освіти.

А саме, підрозділи оперативного командування «Південь» ЗСУ привезли

для експонування на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї

берегової батареї спалену в боях за незалежність України російську військову

техніку. Подібні виставки також були відкриті у Києві та Львові.

Вересень 2022: проведення практичним психологом коледжу лекції для

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

(порушення ст.184 ч. І)).

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

ОНТУ із задоволенням вирішив взяти участь у культурно-мистецькому проекті

«Рушник Єдності», організаторами якого є Науково-методичний центр вищої та

фахової перед вищої освіти.

Метою цього проєкту є об’єднання всієї України відеорушником з

урахуванням елементів вишивки ХХ століття кожного регіону держави.

Участь у проєкті взяла студентка другого курсу КНТІІС ОНТУ Панченко

Владислава гр. 20-076, підготувала стислу розповідь про вишивку рушника



49

Одеської області, дотримуючись вимог оргкомітету. Робота була направлена

організаторам проєкту для подальшої участі.

Підсумковим результатом роботи проєкту буде мультимедійна карта

України, яка складатиметься з вишитих пазлів регіонів держави, а також

відеофільм, де будуть використані найкращі відеоматеріали з різних куточків

України. Культурно-мистецький проєкт буде доступний у мережі Інтернет.

Національна єдність – це запорука державності України. Українці –сильна

й одвічна нація – єдині, одностайні у помислах, згуртовані ментально.

З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й

усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні

відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву

жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі

близький кожному українцю. Вже у ХХ столітті козацькі традиції боротьби за

незалежність України наслідували вояки армії Української Народної Республіки

та Української повстанської армії.

Ми вклоняємося подвигу тих,  хто віддав своє життя в ім’я свободи

України та всім, хто несе військову службу в зоні бойових дій, їхній незламній

силі та героїзму. Дякуємо вам, Захисники і захисниці! У ваших надійних,

сильних руках спокій наших родин, майбутнє наших дітей і нашої країни.!

Віримо у вас та нашу Перемогу!

На Перемогу працюють сьогодні всі: і бійці, і волонтери, і ті, хто просто

добре виконують свої обов’язки, працюють і вчаться. У нашому коледжі день

Покрова відзначили тематичними заходами, віддали шану і дяку тим, хто нас

боронить на фронті, героїчному Миколаєву, хоробрим воїнам ППО, які

захищають небо Одеси! Студенти перших курсів приймають участь у

обласному конкурсі студентських проектів на тему: «Покрова: серце

української нації», підсумки якого будуть підбиватися 20.10 22. Це наш

невеличкий, але щирий внесок у святкування Дня захисника і захисниць

України  і велика вдяка за можливість жити і вчитись на своїй землі!
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Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

Одеського національного технологічного університету прийняв участь у

загальнодержавному проєкті «Місце шани та вдячності», присвяченому

Захисникам та Захисницям України з метою утвердження української

громадянської ідентичності шляхом формування, збереження історичної

пам’яті про події російсько-української війни та популяризації героїчного

образу Захисників та Захисниць України.

Студенти коледжу підготували інформаційний стенд, присвячений

Захисникам та Захисницям України, які брали та беруть участь у російсько-

українській війні. На стенді розміщені фото та відомості про випускників

коледжу, батьків та родичів наших студентів, з дотриманням вимог захисту

інформації.

З перших днів російсько-української війни українці стали на захист

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Захисники і

Захисниці щоденно проявляють неабиякий героїзм у боротьбі з ворогом. Без

сумніву, що у боях із підрозділами російської регулярної армії та

підконтрольних їм бойовиків постало якісно нове українське військо, що

відіграє значну роль в українському суспільстві.

Саме тому Захисники та Захисниці України мають стати новими героями

для кожного з нас, а знання про них та їх участь у боротьбі за Україну мають

бути основою для утвердження української громадянської ідентичності.

 Листопад 2022:

Студенти груп третього та четвертого курсів Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ Галкін Максим,

Новікова Ємілія, Висоцька Ганна, Зубчук Денис, Кошелапов Дмитро, Попик

Ірина, Могиляста Вікторія, Вітюк Марія, Свістал Валерія, Коробова Олена,

Версеник, Волченко Юліан, Ковальчук Максим, Молчанова Ганна,

Головастикова Аліна, Павличенко Дмитро (групи 19-151, 20-185, 20-075, 20-

076) з викладачем філософії, економічної теорії, Всесвітньої історії та

соціології, – Лисяним Андрієм Олександровичем 5 листопада 2022 року
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відвідали будинок дитини № 3 «Сонечко». Тут, за традицією, була реалізована

благодійна акція, спрямована на надання допомоги персоналу дитячого

будинку «Сонечко» з прибирання та наведення порядку на території.

Такий культурний проект виник з ініціативи викладача коледжу А.О.

Лисяного, підтриманий студентами та адміністрацією дитячого закладу на чолі

з директором Зборжик Ольгою Пантеліївною.

09.11.22 року викладачі коледжу, студенти та їх батьки долучились до

написання Всеукраїнського диктанту національної єдності -

загальнонаціональній акції, присвяченої Дню української писемності та мови,

щоб відчути причетність до спільноти однодумців, зробити внесок у

популяризацію рідної мови та перевірити власну грамотність.

Грудень 2022:

Проведення інформаційно-пізнавальної бесіди до річниці від прийняття

Акту проголошення незалежності України «Україна - європейська держава» зі

студентським активом.

5.5. Екологічне виховання

Мета: виховання почуття відповідальності за природу як національне

багатство; ознайомлення з екологічним законодавством, налаштовувати

студентів на пошуки шляхів вирішення екологічних проблем.

Протягом року проведення систематичного догляду за зеленими

насадженнями дендропарку «Студентський»; проведення тематичних класних

годин зі студентами І-ІІІ курсів всіх спеціальностей за тематикою «Природа -

джерело краси», «Дивний світ рослин».
-

На протязі 2022 року поповнена рослинна колекція дендропарку

«Студентський»:

Вересень 2022: проведення ознайомлювальної лекції зі студентами

коледжу «Об’єкт ПЗФ - дендропарк «Студентський».

Новий формат участі у Всесвітньому дні прибирання:
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Всеукраїнський молодіжний рух «Let`s do it Ukraine» за підтримки молоді

та спорту України організував заходи у різних форматах до Всесвітнього дня

прибирання.

Під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою!» з дотриманням

норм та обмежень воєнного часу, у 2022 році Україна традиційно приєдналась

до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з мільйонами

учасників у 191 країні Світу. Це додаткова можливість привернути увагу до

питань, пов’язаних з відходами та екологічними проблемами сьогодення в

нашій країні. Цього року, враховуючи війну та карантинні обмеження, були

заплановані нові формати проведення заходу на вибір: цифрове прибирання;

формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини «Знайди,

сортуй, здавай»; сімейні та індивідуальні прибирання на прибудинкових або

рекомендованих локаціях; розбір завалів.

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

Одеського національного технологічного університету прийняв участь у

форматі цифрового прибирання «Digital Cleanup». Участь приймали усі

бажаючі та зацікавлені. Результати прибирання були зафіксовані на офіційному

сайті, а також індивідуально кожним у вигляді скриншотів пам’яті гаджетів до

та після прибирання в соціальних мережах. Суспільними зусиллями вдалося

очистити близько 800гб з різних електронних пристроїв.

У цифровому світі, подібно до навколишнього середовища, є величезна

кількість сміття, яке, на жаль, також впливає на реальне життя, споживаючи

енергію та сприяючи виробництву парникових газів.

Як і матеріальні відходи, цифрові програми та файли також створюють

відходи - а саме невикористані, застарілі та непотрібні програми, файли і навіть

веб-сторінки.

Тому головн ціль - почати відкриту дискусію у соціумі про проблему

цифрового сміття. Та наштовхнути людей до відповідального користування

електронними пристроями.
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2 листопада 2022 року студенти Коледжу нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ третього курсу групи 20-242

спеціальності 242 Туризм були запрошені кафедрою Туристичного бізнесу та

рекреації Одеського національного технологічного університету на цікаву

лекцію від Юлії Тернової – начальника еколого-освітньої діяльності

Нижньодністровського національного парку на тему: «Екотуризм. Можливості

та перспективи Нижньодністровського НПП».

9 листопада 2022 року студентам-екологам 3-го та 4-го курсу Коледжу

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ було

проведено відкриту лекцію кафедрою Екології та природоохоронних технологій

Одеського національного технологічного університету.

Лекцію на тему «Технологічне обладнання та очищення газових викидів»

було проведено студенткою кафедри Екології та природоохоронних технологій,

колишньою випускницею Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу Гринчак Катериною.

Сьогодні газові викиди до атмосферного повітря є вагомим чинником

впливу на формування екологічної ситуації в регіоні. Тому майбутнім

спеціалістам, нашим студентам-екологам, були представлені сучасні технології

та прилади для боротьби із цією проблемою, що, безперечно, є корисною

інформацією для опанування необхідними компетентностями в

природоохоронній сфері.

5.6. Естетичне виховання

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях

світової культури.

26.02.22 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчової академії

відбулося урочисте вручення грамот на честь випуску спеціальностей
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«Нафтогазова інженерія та технології», «Готельно-ресторанна справа» і

«Туризм»!

Завершили своє навчання в коледжі та отримали путівку в життя групи 18-

185, 18-241(1), 18-241(2) і 18-242. Зустріч пройшла дуже тепло, емоційно,

радісно і сумно водночас.

31.06.22 відбувся літній випуск навчальних груп коледжу.

Зокрема, група студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність» (19-076, випуск 2022 року) дякують чудовому куратору

Чумаченко Олені Володимирівні за допомогу, чуйність та своєчасне

інформування протягом трьох навчальних років.

Також студенти висловлюють слова подяки всім викладачам КНТІІС

ОНТУ «за сумлінну працю з кожним студентом, добре ставлення і за наданні

знання, за відповідальний підхід до своєї праці. Велика подяка кожному

викладачу  за цікаві лекції та розумний виклад матеріалу!

Окрема подяка нашому директору коледжу к.т.н., доценту Олегу

Анатолійовичу Глушкову за те,  що він має підхід до кожного студента,  за

професійні поради, за те, що «в студентах душі не чаєте, таланти і успіхи всіх

помічаєте»!

Дякуємо коледжу за численні конкурси, заходи, в яких нам дали

можливість виявити свій креатив!»

31 серпня 2022 року в в дендропарку «Студентський» відбулося

знайомство першокурсників з КНТІІС – урочисте посвячення у студенти, на

якому колектив коледжу та студентська рада привітали першокурсників з

особливою подією в житті.

За традицією свято відкрив директор КНТІІС, кандидат технічних наук,

доцент Глушков Олег Анатолійович, позначивши значущість студентського

життя, адже ці роки неповторні та сповнені незабутніх вражень. Директор

також зазначив, що студентство – це новий крок, який має стати початком

дорослого життя та побажав нашим дорогим студентам максимально
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реалізувати себе, ніколи не зупинятися на досягнутому та постійно прагнути

нових відкриттів.

Захід також відвідав Соц Сергій Михайлович, кандидат технічних наук,

доцент, декан факультету Технології зерна та зернового бізнесу Одеського

національного технологічного університету, привітавши студентів нового

набору та запевнивши їх у правильності вибору.

Вітаємо студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ з успішним завершенням навчання у Центрі

підготовки та навчання персоналу ДТЕК «Одеські електромережі» за

програмою «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж» та

присвоєнням відповідної кваліфікації!

Так, студенти ІІІ курсу нашого коледжу в рамках програми плідної

співпраці з Центром підготовки та навчання персоналу ДТЕК «Одеські

електромережі» протягом трьох місяців у кілька етапів теоретичної та

практичної підготовки освоїли робочу кваліфікацію електромонтера:

1. Абубакаров Мухаммад Юсупович

2. Анфіногенов Дмитро Євгенович

3. Бітко Денис Валерійович

4. Воронов Валерій Романович

5. Галкін Максим Павлович

6. Грінівецкий Вадим Олегович

7. Ізбаш Владислав Вячеславович

8. Кобзєв Ігнат Ігорович

9. Кондратенко Ілля Сергійович

10. Кулик Ігор Вікторович

11. Леуський Єгор Андрійович

12. Марківський Богдан Олександрович

13. Мельниченко Іван Володимирович

14. Мефтодовський Денис Володимирович

15. Міхайлов Дмитро Ігорович
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16. Нежельський Сергій Вікторович

17. Падейко Денис Олексійович

18. Рагозенко Ерік Самі

19. Радіоненко Дмитро Віталійович

20. Розгон Микола Миколайович

21. Румлянський Микита Володимирович

22. Сокол Ігор Едуардович

23. Тома Кирилл Іванович

24. Урсу Сергій В’ячеславович

25. Фріауф Георгій Денисович

26. Хоцяновський Артем Олегович

27. Яворський Артур Вікторович

Студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ стали не тільки переможцями, але й отримали неперевершені

емоції від гастрономічного фестивалю та кулінарного конкурсу BBQ Show,

який був організований Факультетом інноваційних технологій харчування і

ресторанно-готельного бізнесу Одеського національного технологічного

університету.

Роботу майбутніх шефів оцінювало журі,  яке складалося з

висококваліфікованих експертів, професійних кухарів та рестораторів м. Одеса.

Команда ФКНТІІС, у складі Єлизавети Петренко, Олександра Желтова та

Павла Плюсніна, під керівництвом викладача Федоркана Дмитра

Анатолійовича, зайняла третє місце! Вітаємо!!!

Студенти відділення Інфраструктури Коледжу нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу знову показали високий рівень

професійної підготовки!

До Міжнародного Дня студента за великі досягнення у навчанні, активну

участь у громадському житті коледжу та з нагоди Міжнародного дня студента

грамотами нагороджуються:

1.Вітюк Марія, гр. 20-076
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2.Єлісєєв Володимир, гр. 20-151

3.Заливадна Дарія, гр. 20-075

4.Іванова Катерина, гр. 20-075

5.Іванов Максим, гр. 20-141

6.Калуш Олександр, гр. 20-151

7.Коробова Єлєна, гр. 20-076

8.Самохіна Дар’я, гр. 20-242

9.Станчева Каріна, гр. 19-242

10.Сурков Максим, гр. 20-076

11.Токарчук Олександр, гр. 20-151

12.Тюртюбек Уляна, гр. 20-075

13.Чебаненко Ірина, гр. 20-241(2)

5.7. Трудове виховання

Мета: удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу до

майбутньої професії.

Протягом навчального року: догляд за зеленими насадженнями

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

значення.

Протягом навчального року працював гурток кулінарного мистецтва і

здорового харчування під керівництвом викладача спеціальності Готельно-

ресторанне обслуговування Гусак-Шкловської Я.Д.

Протягом навчального року проведення Днів відкритих дверей КНТІІС у

різних форматах та зустрічі абітурієнтів зі студентами коледжу,

представниками Ради студентського самоврядування.

15 січня 2022 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбувся День відкритих дверей.
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Студенти та викладачі зустріли гостей з натхненням та надали детальну

інформацію про кожну спеціальність, про умови та можливості навчання в

коледжі.

Також були підготовлені цікаві конкурси від кожної спеціальності,

солодкий стіл, екскурсія по аудиторіях та сучасно обладнаних лабораторіях,

спортзалі, буфеті, а після закінчення екскурсії кожен міг відвідати тир.

Загалом свято пройшло на одному подиху та залишило по собі лише

яскраві враження та бажання надалі якомога частіше зустрічати та дивувати

наших гостей.

«Закохайся в КНТІІС!» - саме під таким гаслом відбувся у Коледжі

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ День

відкритих дверей!

Напередодні Дня Усіх Закоханих Коледж нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ відчинив свої двері для всіх

майбутніх Студентів та їхніх батьків з однією метою –  полюбити свою

майбутню професію та зробити свій вибір!

29 січня 2022 року за підтримки Одеського обласного стрілецько-

спортивного клубу товариства сприяння обороні України в Одесі відбувся

практичний семінар, присвячений бою під Крутами, із залученням викладачів з

дисципліни «Захист України», де викладач Коледжу нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАПТ, заступник директора з

адміністративно-господарської роботи, Лазарь Валерій Іванович посів ІІ місце

серед 27 учасників!!!

Програмою змагань було передбачено стрільбу з АК-47, розбирання та

збирання АК-47, спорядження магазину набоями.

Вітаємо наш Коледж в особі Валерія Івановича Лазаря з перемогою та

висловлюємо щиру подяку директору СКК ТСОУ Бабакіну Сергію

Григоровичу, члену Всеукраїнської організації вчителів з дисципліни «Захист

України» Денисову Олегу Володимировичу за надану можливість виявити

Лазарю В.І. та КНТІІС ОНАХТ свої найкращі якості!
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В будь-які часи пишаємося тим, що про нас кажуть!.. Пишаємося нашим

Коледжем!.. Пишаємося Нашими Студентами!.. Пишаємося Нашими

викладачами та нашим керівництвом!..

Одеська національна академія харчових технологій у вигляді статті в газеті

«Технолог», яка є невід’ємною частиною Нашої Академії, висловила своє

ставлення до Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНАХТ у вигляді статті.

8 квітня під час класної години студенти групи 19-242 спеціальності

«Туризм» разом із викладачем спеціальних дисциплін Шепелевою О.В.

поринули у цікаву подорож до мальовничої країни у Східній Європі – Молдову.

Практичний досвід у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНАХТ - перш за все!

13-15 квітня 2022 р. в Одеській національній академії харчових технологій

відбулася IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення

якості вищої освіти: Удосконалення дистанційного контролю знань та

навчальної документації», в якій Коледж нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНАХТ взяв безпосередню участь!

Так, викладачі коледжу Глушков О.А., Гусак-Шкловська Я.Д., Крайз Л.В.,

Романська О.А., Шепелева О.В., Гайса І.М., Сагдєєва О.А. представили

доповіді на актуальну тематику за напрямами проблематики конференції:

● інформаційні технології та методологічні особливості дистаційних форм

навчання;

● інноваційні шляхи розвитку та забезпечення якості вищої освіти;

● інноваційні технології вдосконалення системи внутрішнього

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

● методологічні основи формування кадрового потенціалу науково-

педагогічних працівників.

Метою проведення заходу є обмін між провідними фахівцями

прогресивними та новими підходами в освітньому процесі закладів вищої

освіти, вибору орієнтирів для подальшого розвитку освітнього простору
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України, здійснення модернізації освітньої системи, прогнозування процесу

трансформації національної системи освіти.

З інформативною доповіддю виступила викладач спеціальних дисциплін

коледжу, голова циклової комісії «Індустрія сервісу» Яна Дмитрівна Гусак-

Шкловська.

17 травня 2022 року для студентів Коледжу нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ спеціальності 075 Маркетинг та 076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність було проведено захоплюючий

майстер-клас на тему: «Секрети тайм-менеджменту». Ділилася знаннями

доктор економічних наук, професор кафедри Менеджменту та логістики

Одеського національного технологічного університету Каламан Ольга

Борисівна.

Тема однозначно зацікавила та захопила наших студентів, які брали

безпосередню участь у майстер-класі, бо він мав інтерактивний характер, та

Ольга Борисівна залучала до обговорення всіх присутніх.

26 травня 2022 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету

викладачем математики Нужною Н.В. була проведена відкрита виховна година,

присвячена темі: «У світі цікавої математики. Фрактали». На заході були

присутні студенти І курсу груп 21-8, 21-9 та 21-10.

На конференції було розглянуто різні види фракталів, їх класифікацію,

принципи побудови, а також практичне застосування фракталів у житті.

Група 2 курсу спеціальності «Маркетинг» під керівництвом викладачів

Овсовой Г.В. та Богач Ю.В. на початку червня 2022 року проходять навчальну

практику «Вступ до фаху».

Так, 2 червня група побувала на віртуальній екскурсії в приватній

«Європейській сироварні» в с. Шабо Білгород-Дністровського району. Провела

екскурсію ведучий маркетолог проекту Берназ Наталя Сергіївна.

Підприємство виробляє сири за голландською технологією і є відомим

туристичним об'єктом в Одеській області. Студенти – майбутні маркетологи –
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змогли побачити процес виробництва сирів, ознайомились з маркетинговими

стратегіями просування товару на ринок та методами дослідження ринку сирів.

По результатах екскурсії студенти зробили практичне завдання, розклав

маркетингову стратегію 4р та 7р по ціновим сегментам ринку сирів. Екскурсія

пройшла в дружній атмосфері та зацікавленості!

4 червня 2022 року відбувся День відкритих дверей, на якому багато хто

познайомився з нами вперше, а багато хто прийняв важливе та безперечно

правильне рішення залишитися у нашій великій та дружній родині!

У групі 20-076 з 30 травня по 10 червня 2022 року відбулася навчальна

практика «Вступ до фаху» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність», під керівництвом викладача Коледжу Допіри Ірини

Анатоліївни. Студенти ознайомилися з особливостями підприємницької,

біржової та торговельної діяльності. Вивчили досвід успішних іноземних та

українських компаній та окремих підприємців у цих сферах. Ознайомилися з

методами пошуку роботи та професіями в сфері торгівлі та біржової діяльності.

Склали своє особисте резюме.

Навчальна практика «Вступ до фаху» групи 20-075 спеціальності

«Маркетинг» проходила з 30 травня по 10 червня 2022 року під керівництвом

викладачів Галини Овсової та Юлії Богач.

Студенти виконували презентації з розвитку маркетингу як науки та 7

сучасних концепцій, серед яких особливе місце посідають: холістична,

екологічна, ринкова, соціально-етична.

Наші маркетологи писали есе про вибір професії, в якому проявили

креативне мислення щодо вибраної спеціальності «Маркетинг» та в тому, як

вони бачать своє майбутнє.

Презентували різноманітні грані професії «Маркетолог»: таргетолог,

копірайтер, мерчендайзер, SMM та PR-менеджер та інші.

Побували на віртуальній екскурсії в приватній «Європейській сироварні» в

с. Шабо, Білгород-Дністровського району.
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Студентка 3 курсу нашого коледжу Юлія Волинська презентувала

стратегію формування закликів «4U». Далі студенти відточували навички

формування закликів по правилу «4U». Практично це було реалізовано в

формуванні закликів для просування всіх 11 спеціальностей коледжу, на різних

мовах.

Також студенти групи представили відеоролики з країн, в яких вони

знаходяться.

У студентів ІІ курсу спеціальності 241 закінчилась навчальна практика,

метою якої було вивчення типів і класів підприємств готельного бізнесу, їх

інфраструктури; оволодіння професійними навичками роботи служби прийому

і розміщення, портьє, хауз-кіпінг та інших структурних підрозділів.

Керівники практики, викладачі Гусак-Шкловська Яна Дмитрівна та

Пушкаренко Олена Євгенівна проводили як онлайн-заняття, так і тренінги на

базі спеціалізованих кабінетів-лабораторій готельного сервісу та ресторанної

справи.

Також студенти відвідали один з найкращих 5-зіркових готелів Одеси –

«Брістоль» – переможець Всеукраїнської премії «Соль» в номінації «Кращий

ресторан при готелі». Персонал готелю під керівництвом директора по

персоналу ознайомили практикантів з інфраструктурою готельного комплексу:

провели екскурсію по всім категоріям номерів – від «Стандарта» до

«Президентського люкса», ресторану, оздоровчого комплексу, конференц-залам,

рецепції та лоббі.

Директор по персоналу готелю провела тренінг для наших студентів по

формуванню кейса для сучасного працівника готельного бізнесу, акцентувавши

увагу на те, які професійні компетенції повинні мати майбутні працівники:

знання організаційних та технологічних процесів функціонування готелів та

ресторанів, знання іноземних мов, а також високий рівень культури та

вихованості.

Між керівництвом готелю «Брістоль» та головою циклової комісії

Індустрії сервісу Гусак-Шкловською Яною Дмитрівною було досягнуто
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домовленостей щодо укладання договорів на проведення виробничих практик

для студентів спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна

справа».

18 червня 2022 року у відбувся День відкритих дверей, фінальна

консультація для наших дорогих Вступників!

22 червня 2022 року відбулася урочиста подія!  Студенти-випускники

четвертого курсу КНТІІС ОНТУ Сергій Сторожишин, Артур Плешканівський,

Юрій Гоцуленко, Микита Зібаров отримали цінні подарунки від директора

Центра навчання та підготовки персоналу ДТЕК «Одеські електромережі»

Сергія Валерійовича Рахубенка, який щиро привітав випускників КНТІІС

ОНТУ та вже співробітників з отриманням професійного досвіду, кваліфікації,

практичних знань!

Так, впродовж навчального року студенти КНТІІС спеціальності 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримували в нашому

коледжі освіту за дуальною формою в ДТЕК «Одеські електромережі»,

завершили навчання в Центрі підготовки та підвищення кваліфікації за

програмою «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж», отримали

відповідну кваліфікацію та робоче місце!!!

Дуальна освіта в ДТЕК «Одеські електромережі» - це важливий крок

студентів до кар’єри в енергетиці, де їх супроводжують досвідчені старші

колеги – наставники, які надають необхідні практичні знання та перший

професійний досвід. Студенти, навчаючись за дуальною формою, стають

працівниками ДТЕК «Одеські електромережі» з індивідуальним графіком

навчання під час роботи, який враховує час навчання у коледжі, та грошовою

винагородою. Таким чином відбувається поступова адаптація молодого фахівця

до першого робочого місця, що відповідає його освітній спеціальності та

кваліфікації.

У студентів ІІ курсу Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ спеціальності «Екологія» завершилась
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навчальна практика «Лаборант хімічного аналізу», яка тривала чотири тижні

під керівництвом викладача коледжу Н.О. Сахно.

Під час проведення занять студенти розбирали не тільки теоретичні теми,

проте, закріпили отримані на практиці знання в лабораторіях за місцем

проживання.

Завдяки виконанню лабораторних робіт, студенти отримали практичні

знання та закріпили навички щодо взяття проб різноманітних зразків

природних компонентів - води, повітря, ґрунтів. Особливістю екологічного

аналізу цього разу став відбір проб з таких водних об’єктів як Дністер (Біляївка

Одеської області), озеро в долині Троянд (Кишинів, Молдова), фіорд (Данія),

Чорне море (Лозинець, Болгарія).

Студенти в рамках практики також відвідали лабораторію COTECNA, де з

великою зацікавленістю та задоволенням ознайомились з найновішими

методами досліджень та сучасним обладнанням хімічних лабораторій.

30 червня 2022 року розпочалася вступна кампанія та відкрито прийом

документів від Наших Майже Студентів!

20 червня та 4 липня 2022 року відбулися захисти звітів з виробничої

практики студентів Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ спеціальності «Туризм» під керівництвом

викладачів Шепелевої О.В. та Ракул Т.Ю.

Студенти групи другого та третього курсів (групи 19-242 та 20-242)

спеціальності «Туризм» пройшли практику в досить незвичних умовах але

успішно захистили свої звіти!

8 вересня 2022 року студенти-технологи Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного

технологічного університету спеціальності «Хімічні технології та інженерія»

гр. 19-161 та 20-161 були присутні на лекції доцента ОНТУ, кандидата хімічних

наук Малинки О.В.  на тему «Чай пакетований: зручний та небезпечний».

Студенти з цікавістю прослухали лекцію, матеріал був викладений у

доступній формі. Також студенти нашого коледжу ознайомилися з напрямками
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досліджень та роботи кафедри експертизи товарів Одеського національного

технологічного університету.

Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної

державної адміністрації були нагороджені викладачі Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного

технологічного університету: Брітікова Маргарита Василівна, Пруднікова

Ярослава Петрівна, Мельничук Сергій Анатолійович – за багаторічну сумлінну

працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих

спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівника

освіти.

У вересні місяці відбувся ряд практичних семінарів з дисципліни

«Система гостинності в туризмі» на базі Одеського національного

технологічного університету із участю студентів Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ Циклової Комісії

Індустрї сервісу.

Практичний семінар з участю Кристини Гавриш, co-founder Alpha Coffee,

Ukraine roasting championship 2018, м. Київ

Тема: Синергія виробництва кави та відкриття кав’ярні в межах

Практичний семінар з участю фахівця туристичного бізнесу, Ганни

Оганесян, Guest Relations Manager, Готель Radisson Collection Warsaw, Польша

Тема: RADISSON HOTEL GROUP

5 жовтня 2022 року відбувся Міжнародний вебінар «Туризм як засіб

реабілітації», присвячений 120-річчю Одеського національного технологічного

університету та Всесвітньому дню туризму.

Студенти групи 20-242 спеціальності Туризм Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ на чолі із викладачем

спеціальності Ольгою Шепелевою були запрошені та взяли участь у вебінарі,

насиченому корисною і цікавою інформацією.

Щороку студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
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зустрічаються з видатними фахівцями галузі на відкритих лекціях Одеського

національного технологічного університету, на які студентів запрошує

факультет Інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного

бізнесу.

Поточний рік не став винятком, і наші студенти відвідують онлайн-лекції,

вебінари з представниками готельно-ресторанного бізнесу, на яких вони

знайомляться з інноваціями, сучасними трендами, отримують професійні

поради.

15 жовтня 2022 року до дендропарку «Студентський» Коледжу

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ на честь

Дня Захисника та Захисниць України завітали гості – Майбутні Студенти

КНТІІС ОНТУ та їх батьки!

5 жовтня 2022 року в Одеському національному технологічному

університеті відбулось урочисте вручення посвідчень про підвищення

кваліфікації ВШПМ викладачам коледжу та університету.

Відзначаючи День захисників і захисниць України у Коледжі нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ із суворим

дотриманням вимог законодавства та обмежень воєнного стану проведено

комплекс тематичних виховних заходів.

Тематичні заходи у коледжі проводились під гаслом «Боролись! Боремось!

Поборемо!», використовуючи онлайн-формат дистанційної форми навчання.

Висвітлюючи зміст та ідеологію дати 14 жовтня, увагу студентів коледжу

акцентовано на те, що цього дня також відзначаються християнське свято

Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки українського війська та День

Українського козацтва. Цього дня виповнюється і 80 років від створення

Української повстанської армії.

В бесідах викладачами зазначено тісний взаємозв’язок усіх знаменних

подій, які припадають на 14 жовтня, у історичному, державотворчому та

військово-політичному контекстах.
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Проведено додаткові заходи щодо встановлення (вивішування) 14 жовтня

2022 року Державних Прапорів України на будівлях та спорудах коледжу.

19-20 жовтня 2022 року – Одеський національний технологічний

університет відсвяткував 120-річний ювілей.

З нагоди святкування викладачі та співробітники Коледжу нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного

технологічного університету отримали почесні грамоти за вагомі досягнення за

професійним напрямком роботи від Департаменту освіти і науки Одеської

обласної державної адміністрації та Профспілки працівників освіти і науки

України.

Також почесною грамотою від Міністерства освіти і науки України за

ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання

службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і

науки України нагороджений директор нашого коледжу, кандидат технічних

наук, доцент Глушков Олег Анатолійович.

Студентки четвертого курсу групи 19-242 спеціальності 242 Туризм

Станчева Карина та Коваленко Анастасія мали можливість пройти міжнародну

практику у Туреччині від компанії Calypso Tour на об'єктах готельно-

ресторанного профілю і туризму курортних комплексів Туреччини. Згідно з

індивідуальними планами і програмами навчання в курортних комплексах,

Наші студентки в межах міжнародної практики оволоділи сучасними формами і

методами організації професійної діяльності в сфері туризму, готельно-

ресторанної справи, технологій ресторанного і оздоровчого харчування,

маркетингу, підприємництва, адміністрування, менеджменту в готельно-

ресторанному бізнесі – в рамках навчального плану практик і стажувань на

території Турецької Республіки.

1 листопада 2022 року студенти другого та третього курсів спеціальності

242 Туризм Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ під керівництвом викладача Ольги Валеріївни Шепелевої

відвідали практичний семінар від екскурсовода музею Національного
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заповідника «Хортиця» Альони Пєтрикієй та ознайомились із особливостями

проведення екскурсій.

Цикл лекцій для студентів третього курсу спеціальності 242 Туризм

розпочато із запрошеним професором Букінгемського університету в Англії,

Пітером Віллатсом.

Пітер Віллатс із задоволенням поділився зі студентами групи 20-242

досвідом формування маршрутів у такі країни як Японія та Індонезія (Балі),

розкрив специфіку туристичної інфраструктури у цих країнах та описав

основні туристичні атракції та локації, які необхідні для практичного

опанування освітньої компоненти.

Зацікавленість студентів виявилась у бажанні продовжити курс описом

таких країн як Монголія та США.

21 жовтня у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету

на платформі zoom відбулася лекція для студентів на тему “Підготовка до

співбесіди з роботодавцем”.

Зустріч була організована Одеським обласним центром зайнятості, а

лектором виступила Загоровська Маргарита.

12 грудня 2022 року у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ викладачем математики Нужною Н.В. була

проведена відкрита виховна година, присвячена темі: «Золотий перетин». На

заході були присутні студенти І та ІІ курсів груп 22-6, 21-241(1) та 21-241(2).

5.8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Метою фізичного виховання є подальший розвиток особистості

студента, у випадку необхідності – корекція її окремих якостей; формування

студентського колективу, заснованого на повазі до здорового способу життя.

Протягом року участь у фізкультурно-оздоровчому заході «Рухова

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».



69

9 лютого 2022року під керівництвом класного керівника Калюти Н.М. була

проведена виховна година у групі 19-185 на тему «Правила поведінки та

безпеки на залізничному транспорті».

Дуже часто люди забувають, що залізничні об’єкти являються зонами

підвищеної небезпеки і через це нехтують правилами безпеки на залізничних

об’єктах. В результаті цього недбальства трапляються випадки невиробничого

характеру.

18 лютого 2022 р. на платформі Zoom поза учбовим процесом відбулася

профілактична бесіда зі студентами перших курсів на тему «Вплив шкідливих

звичок серед студентського середовища».

Практичний психолог коледжу, Стельмах Наталія Юріївна, роз'яснила

студентам про різні види залежності, їх причини, стадії та механізми появи.

Крім цього, студрада коледжу, в особі голови Лазарєвої Марії (гр.19-

241(1)), заступника голови Бершадської Валерії (гр. 20-141), Хрупало Арсенія

(гр. 20-151) та Туриці Дар'ї (гр.21-7) підготували презентацію на цю тему та

поділилися шокуючими фактами про шкоду куріння, вживання алкоголю та

наркотичних речовин.

Задля підтримки стресостійкості нашої студентської молоді, практичний

психолог Стельмах Н.Ю. провела для студентів тематичну лекцію «Як

відновити психологічні ресурси у стресові часи».

Були розглянути такі питання:

- яка динаміка емоцій;

- дозволити емоціям бути;

- коливання настрою в умовах війни;

- ознайомлення із фазами стресу та тривоги;

- що я можу контролювати и що я не можу контролювати;

- самодопомога та кроки, які допоможуть впоратися зі своїми почуттями та

реакціями в критичній ситуації;

- як підтримати себе та близьку людину в умовах стресу;

- підвищення впевненості в собі та власних силах;
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Відбулась лекція для студентів спеціальності 242 “Туризм” на тему:

“Специфіка організації спортивних видів туризму”.

Практичні заняття з організації турів з спортивного туризму під час

практики у студентів групи 20-242 спеціальності Туризм проводяться із

залученням фахівців туристичної сфери.

Про організацію та специфіку проведення фітнес турів студентам розповів

запрошений лектор Микола Дандаєв, який багато років працює у туристичній

сфері із спортивним напрямком.

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу

Одеського національного технологічного університету щиро вітає студента

відділення Інженерії навчальної групи 19-185, відмінника навчання, майстра

спорту України по карате (Олімпійський вид), чемпіона України 2020-

2021років, віце-чемпіона Европи – 2020р., чемпіона Европи – 2021р., який

входить до складу збірної України з Олімпійського карате – Єріка Рогозенко – з

чемпіонським золотом на змаганнях у Хорватії Premier Karate League WKF

2022! Porec Croatia, under 21 category – Прем’єр Ліга карате WKF 2022. Porec

Croatia. категорія до 21року!

Єрік Рогозенко, студент КНТІІС ОНТУ, змагався у свої 18 років, що тільки

настали, в категорії, де були присутні конкуренти вже в 20-21років. Але це не

завадило йому виграти і отримати золото на такому турнірі!

Здобутки нашого студента – ще одне яскраве підтвердження, що у Коледжі

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського

національного технологічного університету навчаються не тільки майбутні

справжні професіонали, а й спортсмени світового рівня.

Уже третій рік поспіль Коледж нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ розпочинає навчальний рік у форматі флешбому

та символічним забігом серед коледжів міста Одеси!

Цього року перед початком забігу студенти символічно вишикувалися в

формі герба України. Дистанція забігу – від парку Шевченко через трасу

Здоров‘я до Аркадії.
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Наш коледж – Коледж нафтогазових технологій, інженерії та

інфраструктури сервісу ОНТУ представляли студенти третього курсу: Жижерін

Костянтин (група 20-101) і Шалаев Максим (група 20-161).

Студенти Одеси визначали найкращих у змаганнях з баскетболу 3х3 .

Так, цього вересня відбувся щорічний турнір з баскетболу серед

студентських команд у категорії ОDESSA STUDENTS 3x3 2022, присвячений

Дню фізичної культури та спорту.

На турнірі змагалися 22 команди, в тому числі команда Коледжу

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського

національного технологічного університету в складі студентів 3 та 1 курсів:

Берестнев Микита (група 20-241(1), Водолагін Миколай (група 20-241(1),

Поладіч В’ячеслав (група 20-152), Оверко Михайло (група 22-2). Команда

НАШОГО Коледжу посіла 3 місто серед коледжів Одеси!

Ще одне досягнення одеського спортсмена, студента 4 курсу – Рагозенко

Ерiка: новий крок до вершин світового рейтингу карате WKF.

7 жовтня 2022 року в он-лайн режимі відбулось секційне засідання ХV

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з

міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у

молоді».

У конференції брали участь студенти бакалаври та магістри Одеського

національного технологічного університету спеціальності 242 «Туризм» та

студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури

сервісу ОНТУ Циклової комісії «Індустрія сервісу» - Шпичка Аліна (студентка

4 курсу групи 19-242) та Беженар Владислава (студентка 3 курсу групи 20-242)

під керівництвом викладача коледжу Ольги Валеріївни Шепелевої. На

конференції обговорювалися доповіді на теми:

1. Роль спортивно-оздоровчого туризму у формуванні здорової молоді

2. Кінні прогулянки як активний та оздоровчий вид туризму

3. Кліматичні та екологічні умови міста Мадрид та їх вплив на екскурсійну

діяльність
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4. Екологічний туризм – запорука здорової нації

5. Tourism as a method of recovery and development of ukrainian youth

Всі доповіді охоплювали актуальні питання сьогодення – цікаві та

пізнавальні! А наші студенти, як завжди, представили Коледж нафтогазових

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ найгіднішим чином!

Дякуємо!

В Одесі відбувся шаховий турнір серед коледжів міста, присвячений Дню

захисників та захисниць України.

Формат участі: особиста першість, у якій взяв участь 21 шахіст.

КНТІІС ОНТУ представляв студент 1 курсу Кірон Микита.

За підсумками турніру Микита посів 4 місце, що дає право брати участь

нашому студенту в республіканських турнірах та представляти наш коледж в

Україні!

5 листопада 2022 року школярі одеських шкіл провели вихідний день у

дендропарку «Студентський» разом з Коледжем нафтогазових технологій,

інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного

університету з метою розвитку спортивно-патріотичних навичок під гаслом

«Стань гідним захисником своєї країни!».

Наші гості у складі трьох команд взяли участь в спортивних змаганнях, які

було підготовлено Цикловою комісією фізичного виховання і культури та

студрадою коледжу Початок змагань було відкрито гімном України та

привітанням директора коледжу – кандидата технічних наук, доцента Глушкова

Олега Анатолійовича. Шикування команд організував заступник директора з

адміністративно-господарської роботи, полковник Лазар Валерій Іванович.

Для наших учасників були підготовлені різні естафети на влучність, силу,

витримку та спритність, проте «родзинкою» були спортивна стрільба у

справжньому тирі та спортивне орієнтування на місцевості, де учасники

проявили себе найкращим чином!
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КНТІІС захоплений активністю, підтримкою та витримкою кожного

учасника команд та вдячний своїм студентам, які професійно виконували

функції кураторів та допомагали виконувати завдання та дістатися цілі.

По закінченню змагань усі учасники були нагороджені грамотами та

призами.

І місце - команда «Ми разом-Ми сила»

ІІ місце - команда «ФІФ»

ІІІ місце - команда «Переможці»

Студенти КНТІІС ОНТУ – Шпичка Аліна та Беженар Владислава, які під

керівництвом викладача спеціальності 242 Туризм, Ольги Валеріївни

Шепелевої, взяли участь у XV у Всеукраїнській науково-практичній

конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю: «Проблеми

формування здорового способу життя у молоді», присвячену 120-річчю

Одеського національного технологічного університету.

Тема доповідей буда присвячена спортивно-оздоровчому та кінному

туризму, які зараз активно популяризуються в туристичній сфері.

В межах співпраці Міністерства охорони здоров’я України та громадської

організації “INSCIENCE” за фінансової підтримки Світового банку та

Швейцарської конфедерації реалізується комунікаційна кампанія “Бережи

себе”.

Її мета – викликати в українців бажання берегти себе та піклуватись про

свій організм завжди, а особливо в час війни, пропагувати цінність здоров’я

серед широкої аудиторії.

З цією метою у рамках співпраці МОЗ та “INSCIENCE” було розроблено

п’ять сюжетів:

1. Бережи себе, бо у твоїй пам’яті ще так багато місця для нового (Мозок

людини може вмістити приблизно 2,5 мільйона гігабайтів інформації. Цього

вистачить на пів мільярда українських пісень).

2. Бережи себе, бо ти важлива частинка всесвіту (Більшість хімічних

елементів, з яких ми складаємося, утворювалися в зорях протягом мільярдів
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років. Кожен та кожна з нас — частинка космосу, яка може зробити цей світ

кращим).

3.  Бережи себе,  бо твоя ДНК –  унікальна (Наші ДНК відрізняються лише

на 0.1%, але цього достатньо, щоби колір очей, характер та наші смаки були

унікальними).

4. Бережи себе, бо ти такий важливий для України, як еретроцити – для

крові (Вони переносять кисень від легень до кожної клітинки в організмі і

підтримуть наше життя).

5. Бережи себе, бо твої очі мають побачити ще так багато краси (Людське

око може розрізняти близько 10 мільйонів кольорів. Цього вистачить, щоб

намилуватися красою української природи — від Актівського каньйону до

карпатських лісів).

3 грудня 2022 року були проведені обласні змагання з настільного тенісу

серед закладів вищої та фахової передвищої освіти, в яких взяли участь

представники нашого коледжу.

За результатами змагань Павел Киселар – студент КНТІІС ОНТУ IV курсу

– став чемпіоном серед хлопців в одиночних змаганнях, в яких взяв участь 21

гравець! Павел Киселар був нагороджений медаллю за перше місце та

дипломом переможця.

Студент КНТІІС ОНТУ –  Ерік Рагозенко –  вкотре довів власну

майстерність та захистив честь коледжу яскравою перемогою на

найпрестижнішому турнірі прем'єр ліги у Венеції!

Ерік Рагозенко завершив 2022 спортивний рік перемогою на Venice Cup

2022, де змагалися 96 спортсменів з різних країн світу, та отримав золото в

категорії 18-21 рік до 75 кг.

Далі – більше! Впевненим кроком до нових турнірів 2023!

Робота соціально-психологічної служби коледжу

Враховуючи плідну роботу практичного психолога щорічно проводиться

аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового соціуму та визначення
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напрямків підвищення ефективності заходів профілактичної роботи серед

студентської молоді тощо. Дуже важливими та актуальними були заходи

протидії булінгу і насильству в сім’ї.

Забезпечений належний рівень практичної роботи з соціальною

категорією студентів, які потребують особливої уваги з боку адміністрації

коледжу, їх соціального захисту відповідно до вимог чинного законодавства

України. На сьогоднішній день у коледжі навчається 77 студентів, які мають

соціальні статуси (бюджет, контракт 28). 14 студентів мають статус сиріт або

позбавлених батьківського піклування. 17 студентів мають соціальні статуси

інвалід дитинства (12 бюджет, 5 контракт), 27 внутрішньо-переміщених осіб

(13 бюджет, 14 контракт), 16 дітей учасників бойових дій (11 бюджет, 5

контракт), 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї (1 бюджет) та 1 дитина інваліду

війни (1-контракт).

Ведеться постійна робота із соціальними службами: м. Одеса, Київський

район, національною поліцією.

Співпраця з органами студентського самоврядування та
Батьківською Радою коледжу

Вже протягом семи 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.
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6. Господарська діяльність

Головними завданням роботи технічного персоналу на 2022 рік

вважалось:

1. Якісне та безперебійне забезпечення навчального процесу;

2. Недопущення порушень правил техніки безпеки при виконані робіт;

3. Дотримання правил пожежної безпеки на робочих місцях;

4. Підтримання відповідного порядку при організації навчального процесу,

організації охорони об’єктів коледжу та пропускного режиму;

5. Підтримання санітарно – епідеміологічного стану;

6. Організація заходів по збереженню енергоносіїв та економії витрат на

комунальні послуги;

7. Удосконалення прилежної території корпусів, території Дендропарку

«Студентський»;

8. Підтримання навчально-матеріальної бази у робочому стані та її удоско-

налення у відповідності до сучасних вимог.

Виконано:

Роботи по благоустрою та поліпшенню матеріально технічної бази у 2022

році, а саме:

6.1. Удосконалення системи зовнішнього та внутрішнього освітлення.

- Заміна прожекторів на вхідному банері (біля КПП)   -  6  од.  ,  з

реконструкцією проводки;

- Заміна двох прожекторів на даху корпусу Б (спортзал)

- Встановлення светодіодного світильника на сонячних батареях на КПП;

- Заміна светодіодних світильників – 31 од. (коридори корпусів А,Б, 218

каб., 219 каб., хол 1 поверх корпус А, 309 ауд.,316А лаб. корпусу Б);

-  Відремонтовано светодіодних светильників - 18 од. (коридори корпусів

А,Б, 111 каб. корпус Б 204 каб,сходи корпус А);

- Завершення проведення силового кабелю та реконструкція
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електропроводки 316 А лабораторії приготування їжи корпусу Б;

- Заміна розеток – 17 од. (211,225,227,300,404 корпус А, 110 каб. 307

ауд.,309 ауд. корпус Б);

- Заміна вимикачей – 3 од. (317, 420 корпус А, туалет 1 поверх корпус Б);

- Заміна светодіодних ламп – 80 од. (перший поверх хол корпусу А);

6.2. Удосконалення системи опалення

- Встановлення батарей на 3 повеху корпусу Б – 20 од. (ліва сторона),

підготовка до підключення;

- Усунення аварійної течі актовий зал та бібліотека з реконструкцією

мережі опарення, ремонт люків;

- Обслуговування системи опалення (бойлерна колодязі);

- Аварійна заміна задвижки обратки системи опалення (бойлерна корпус

Б);

6.3. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення

-  Завершення робот по водопостачанню та водовідведенню 316 лаб.

корпусу Б, встановлення та підключення бойлеру.

- Аварійний ремонт труби подачі води в корпус Б (бойлерна);

- Заміна перевідників подачі води в корпус А (перехід);

- Заміна гофри та підключення унітазу до каналізації 218 каб корпус А;

- Заміна крана на вулиці (парк);

- Виготовлення та встановлення двох сантехнічних люків 1 поверх хол

корпус А;

- Заміна мойки в туалеті 4 поверх корпус А;

- Ремонт з реконструкцією бай пасу та заміна лічильника Гуртожиток №1

вул. Радісна 9;

- Ремонт 6 кранів та 5 бачків;

- Ремонт аварійної ділянки 1,5 метрів з заміною на пластик та двох кранів

(підвал корпус А)

- Аварійний водогону (підвал під сценою) корпус А;
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- Поточний ремонт стелі 309 ауд. корпус Б (30 кв.м.);

- Проведення поточного ремонту внутрішнього газопровода гуртожитку №1

(вул. Радісна 9)

6.4. Удосконалення навчально – матеріальної бази

- Капітальний ремонт підлоги підвал (тир) – 106 кв. м.;

- Завершення облаштування туалету до ММГ 1 поверх корпусу А;

- Встановлення поручней на пандус (вхід корпус А);

- Демонтаж та будівництва нового подіуму 205 ауд. корпус Б;

- Заміна та ремонт 5 замків (туалет ММГ корпус А, роздягальні корпус Б);

- Встановлення металопластикових  дверей 214 ауд. корпусу Б;

- Встановлення металопластикових вікон – 2.од (316А лаб. Корпус Б)

- Виготовлення відкосів – 10,2 кв. м., (214 ауд., 316А корпус Б);

- Завершення капітального ремонт вчительської 212 ауд. корпус Б (24

кв.м.);

- Виготовлення та встановлення вікна між лабораторією та аудиторією 316

корпус Б, виготовлення панелі з плитки 5,5 кв.м.;

- Завершення встановлення та підключення обладнання лабораторії

приготування їжи 316А корпусу Б;

- Капітальний ремонт даху козирка вхід корпусу Б 2,2 кв.м;

- Капітальний ремонт підлоги 1 поверх корпусу А 6 кв.м.;

- Проведення капітального ремонту 110 каб. корпус Б (17 кв.м.);

-  Удосконалення матеріальної бази спортзалу (ремонт дох гімнастичних

дробин, обслуговування та натяжка тросів кріплення баскетбольних

щитів, натяжка та ремонт сіток за воротами);

- Капітальний ремонт входу в підвал корпусу А – 32 кв м.;

- Поточний ремонт даху корпусу Б -  36 кв. м.;

- Капітальний ремонт двох дахів вентиляційних шахт даху корпусу Б;

- Виготовлення та встановлення двох кабінок  (актова зала);

- Капітальний ремонт  214 каб. корпусу А – 16.8 кв.м.;



79

- Капітальний ремонт 219 каб. корпус А – 14,6 кв.м;

6.5. Удосконалення системи протипожежної безпеки

- Проведення переробки з’єднань доз (відголудження) – 3 од. (коридор, 227

кабінет корпус А;

- Будівництво одного ряду металевих стелажів  у бібліотеці;

- Встановлення ручної протипожежної сигналізації в корпусах А,Б - 14 си-

гнальних пристроїв виведених до вахт;

- Завершення зрізання решіток на вікнах;

6.6. Удосконалення території Дендропарку «Студенський»

- Покіс трави  всієї території ( 2,8 га) - 4 рази;

- Фарбування 25 п.м забору біля КПП та одного бетонного прольоту

забору;

- Переробка деревини на щіпки та вивезення;

- Санітарна очистка дерев кущів;

- Ремонт паркан кам’яний (з боку гаражів);

- Вирівнювання паркану зі стовпиків на вході на прилежної території;

- Підготовка та фарбування конструкції ФКНТІІС біля входу.

- Завантаження та вивезення  будівельного сміття (дів лодки);

- Висадка чотирьох картацьких ялинок (смерека) та трьох садових дерев;

- Обслуговування мотокоси, мотопіли та гілкоріза;

- Ремонт  5 лавок;

6.7. Удосконалення інформаційної  та  мультимедійної матеріально - тех-

нічної бази

- Заміна камери та ремонт регістратора на КПП;

- Удосконалення інформаційної системи приймальної комісії;

- Закупка та встановлення манітора на вахту корпуса Б;

- Закупка та встановлення крон на живлення мультимедійних систем;

- Забезпечення безперебійної роботи інтернету;
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6.8. Заходи енергозбереження встановлення металопластикових вікон,

дверей

- Відремонтовано 12 дерев’яних вікна з реконструкцією рам та всі вікна

технічних поверхів корпусів А і Б;

- Встановлено  2 од.  металопластимкових вікон та однієї двері (вікна

316А, двері 214 ауд. корпус Б );

6.9. Забезпечення санітарно епідемічних норм та заходів карантину

- Закупка дезінфекційних засобів, метил, рукавичок, масок тощо;

- Закупка дистанційного термометра;

6.10.  Удосконалення інфраструктури коледжу

· Облаштування найпростішого укриття на 40 чоловік (79 кв.м.)

- Ремонт водопостачання та водовідведення, ремонт (заміна) труб, кранів,

зливних бачків , чаш генуя, раковин, заміна сіфонів);

- Вивід водопостачання з підвалу в Дендропарк

- Капітальний ремонт приміщень (стін, стелі, підлоги) – 79 кв.м.;

- Зроблений запас технічної води (бак на 200 л)

- Капітальний ремонт концертних стільців та стільців учнів – 45 од.

- Відновлення вентиляції на даху виведено у безпечне місце та

встановлений гриб, закріплення торцевого козирка актового залу;

   -Завершення обладнання входу в коледж та туалету для ММГ населення.

Загальна площа відремонтованих приміщень:

Поточного та капітального ремонту - 346,6 м.кв., за 2021р. - 340 м. кв.;

Виготовлення відкосів вікон дверей – 10,2 м.кв., за 2021р. - 113,6 м. кв.;

Поточний ремонт паркету - 117,4 м.кв., за 2021р. - 84,8 м. кв.;

Поточний ремонт даху – 90 м.кв., за 2021р. - 530 м. кв.;
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ВИТРАЧЕНО :

Кошти Спеціального фонду – 124051грн., за 2021р. – 117043  грн.

Кошти організації «Наша мета» - 68818грн., за 2021р. – 52395 грн.

Залучені кошти – 104891грн., за 2021р. - 236289 грн., з них 23780грн. за

рахунок батьківської ради, за 2021р. - 89 200 грн.

Висновок: Виходячи з аналізу виконання ремонтів та витрачення коштів

за 2022 рік вважаю що завдання поставлені перед технічним персоналом

виконані в межах фінансування, але  із-за ігнорування наших заявок на

закупівлю матеріалів та обладнання договірним відділом ОНТУ не вдалося

завершити перехід правої сторони аварійної системи опалення корпусу Б на

електричне опалення, крім того ремонтів приміщень виконано  менше ніж за

попередній рік у зв’язку з неможливостью проведення закупівль зі

спеціального рахуноку коледжу.

7. Фінансова діяльність

І. Бюджетне фінансування за 11 міс. 2022 р. склало – 17 801 260,00 грн.,

В кошторисі витрат з бюджетного фонду основна частина припадає на

оплату праці – 14 031 129,07 грн., та нарахування на заробітну плату -3 050

271,64 грн., за 11 місяців 2022 р., разом складає – 17 081 400,71 грн.

Всього по заробітній платі виплачено: 17 081 400,71 грн.

ІІ. Витрачено на покриття комунальних послуг – 84 942,09 грн.

Інші видатки профінансовано – 587 389,46 грн.

Залишок від надходжень на 30.11.2022 р., складає – 47 527,74 грн.

ІІІ. Використання стипендіального фонду за 11 міс. 2022 р.

2 922 078,40 грн.

Спеціальний фонд фінансування за 11 міс. 2022 р. склало

10 190 676,31 грн.,
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І. В кошторисі витрат з спеціального фонду основна частина припадає на

оплату праці – 6 115 229,90 грн., та нарахування  на заробітну плату –

1 397 443,16 грн.,  за 11 місяців 2022 р., разом складає – 7 512 673,06 грн.

Всього по заробітній платі виплачено: 7 512 673,06 грн.

ІІ.Витрачено на покриття комунальних послуг – 927 993,20 грн.

Інші видатки профінансовано – 302 374,21 грн.

Перехідний залишок від надходжень на 30.11.2022 р., складає  -

1 447 635,84 грн.

Джерелом формування доходів спеціального фонду є оплата за навчання,

оренда приміщень і проживання в гуртожитку.

Надходження за  11 м. 2021-2022 р.   грн.

Показники За 11 місяців 2021 р.
(грн.)

За  11 місяців 2022 р.
(грн.)

Відхилення
(+),(-)

Надходження
грошових коштів 31 835 786,79 34 184 485,31 + 2 348 698,52

В т. ч. за рахунок
державного бюджету 16 276 340,00 17 801 260,00 +1 524 920,00

За рахунок
спеціального фонду 10 045 519,88 10 190 676,31 + 145 156,46

В т. ч., надходження
за навчання 5 513 926,91 6 192 549,00 + 678 622,09

За 11 місяців 2022 року надходження грошових коштів коледжу в цілому
зросли на 2 348 698,52 грн., в наслідок підвищення заробітної плати.

Кількість ставок викладачів за 2021-2022 р.

Показники За 2021-2022 н. р.
 станом на 01.09.21р

За 2022-23 н. р.
станом на 01.09.22р

Відхилення
(+),(-)

Кількість ставок
викладачів 73,12 70,14 - 2,98

В т.ч. за рахунок
державного бюджету 34,64 34,61 - 0,03

за рахунок
спеціального фонду 38,48 35,53 - 2,95
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Динаміка змін надходжень і витрат грошових коштів, за 11 місяців 2022 р.,
показує ріст даних показників, що свідчить про платоспроможність коледжу.

      Директор коледжу                                                          Олег ГЛУШКОВ


