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      Навчально-виховний та виробничий процес у 2018 року здійснювався в 

КНТІІС ОНАХТ у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному 

становленню та розвиток молоді в Україні», Устава Одеської національної 

академії харчових технології,  Положення про відокремлений підрозділ 

«Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ»,  Корпоративного кодекса ОНАХТ та інших законодавчих актів, 

виданих Верховною Радою України, та нормативно-правових документів 

Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів вищої освіти, 

розпорядчих документів Одеської національної академії харчових технологій 

та Ради директорів ВНЗ I-II рівня акредитації Одеської області. 

Діяльність КНТІІС ОНАХТ, представлена цілісною системою 

спланованої роботи, що викладена у документі «Комплексний план навчально-

виробничої, методичної та виховної роботи КНТІІС на 2018 навчальний рік», 

який був укладений з урахуванням комплексного плану розвитку ОНАХТ, 

поданих пропозицій циклових комісій та заступників директора. 

Комплексний план виконувався відповідно визначених напрямків роботи: 

- проведено вісім педагогічних рад, на яких розглядались актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів за усіма спеціальностями підготовки молодших 

спеціалістів; 

- заслухано аналіз роботи педколективу за 2018 рік. Представлено головні 

завдання роботи коледжу на 2018 рік; 

- акцентовано увагу акредитації підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальностями 5.04010602 «Прикладна екологія»; 

- 5.05130103 «Переробка нафти і газу»; 

- 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»; 

- 5.14010101 «Готельне обслуговування»; 

- 5.14010101 «Туристичне обслуговування»; 

- удосконалення матеріально технічної бази коледжу; 

- створення нових лабораторій.  

Оформлюється ліцензійна справа за спеціальністю 181 «Харчові 

технології». 
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Готуються до затвердження освітньо-професійні програми за всіма 

спеціальностями коледжу за трьохзначними шифрами, а також для нової 

спеціальності 181 «Харчові технології» - ОПП «Технологія приготування їжі». 

  Навчальний процес на 01.01.2018 р. охоплював   898 студентів, з них:  

821 особа за денною формою навчання  (бюджет –  478 осіб, контракт – 343 

особи) і 77 осіб за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 77 

осіб). 

Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста –  226 

студентів: на денному відділенні – 195 осіб, на заочному відділенні – 31 

випускник. 

Кращих студентів-випускників направлено до вступу до Одеської 

національної академії харчових технологій за відповідними напрямками 

підготовки і зараховано на навчання на ІІ та ІІІ курси. 

Відсів студентів у 2018 році у порівнянні з минулими роками значно 

зменшився. Причинами відсіву стала фінансова та академічна заборгованість 

студентів, сімейні обставини. Багато зусиль для збереження контингенту було 

приділено класними керівниками, головами циклових комісій, завідувачами 

відділень і в цьому пріоритетом стала більш якісна індивідуальна робота зі 

студентами та їхніми батьками. 

Навчально-практичну підготовку здійснювали 80 педагогічних 

працівників, з них 1 особа – викладач – сумісник, та сім кандидата наук. 

Проведено моніторинг рівня наукової та професійної активності кожного 

педагогічного працівника коледжу. 

На кінець року бібліотечний фонд становив 87717 примірників. 

Періодичні видання складають 7 найменувань.  

 

1. Методична робота 

Пройшли акредитацію з спеціальностей 5.04010602 «Прикладна 

екологія», 5.05130103 «Переробка нафти і газу», 5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування», 5.14010101 «Готельне обслуговування», 5.14010101 

«Туристичне обслуговування». 

Викладачами коледжу перероблені методичні комплекси з дисциплін усіх 

спеціальностей згідно наказу  МОН  від 29.03.2012 р. № 384. 

Підготовлені методичні вказівки до виконання: методичні вказівки до  

виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичне обслуговування» 

(викладач Швець Т.В.);  методичні вказівки до проведення занять з дисциплін: 

«Готельне обслуговування», «Технологія готельного обслуговування», «Друга 

іноземна мова за професійним спрямуванням» та інші. 

Для студентів заочної форми навчання оновлені та створені методичні 
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вказівки щодо практичних, лабораторних, самостійних робіт з предметів, 

тестові завдання, завдання для виконання контрольних робіт; 

Проведена V-а науково-методична конференція серед викладачів ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації «Перспективи розвитку коледжів та їх роль у здобутті вищої 

освіти».  

11 жовтня 2018 року, в Одеській національній академії харчових 

технологій у Навчально-науковому інституті прикладної економіки і 

менеджменту ім. Г. Е. Вейнтштейна, в рамках VI Міжнародної науково-

практичної конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України 

на початку ХХІ століття», пройшло наукове засідання викладачів кафедри 

соціології, філософії та права, викладачів циклових комісій суспільно-

гуманітарних дисциплін коледжів ОНАХТ. У засіданні прийняли участь 

викладачі коледжу Пеньковська Н.К. та Лисяний  А.О. 

25 жовтня 2018 року у рамках обласного методичного об'єднання 

викладачів економіки і фінансів ЗВО I - II рівня акредитації Одеської області 

проходила педагогічна науково-практична конференція на тему: «Академічна 

доброчесність у вищих учбових закладах І - ІІ рівня акредитації Одеської 

області». На конференції з доповіддю на тему "Міжнародна практика 

впровадження принципів академічної чесності" виступила викладач нашого 

коледжу Дурбалова Н.І. 

Тривала робота по створенню та удосконаленню документації кабінетів і 

лабораторій. 

З метою подальшого удосконалення організації та змісту науково-

методичної роботи утворена методична рада коледжу.  

Студенти коледжу приймали участь у обласних олімпіадах серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області з 11 предметів. 

 

1.1. Підвищення кваліфікації 

Курси підвищення кваліфікації в КЗВО "Одеської академії неперервної 

освіти Одеської обласної ради" пройшли: 

1. Вдовиченко Ольга Володимирівна - із спеціальності викладач біології. 

15.10.18 – 27.10.18р.  

2. Онищук Світлана Олександрівна - із спеціальності викладач з фізичної 

культури. 

15.10.18 – 27.10.18р. 

Шляхом стажування: 

1. Грубіна Олена Пітрівна - Одеська національна академія харчових те-

хнологій, кафедра Українознавства та лінгводидактики з 02.04.18р.-

01.06.2018р. 
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2. Крупіна Наталія Анатоліївна - Одеська національна академія харчових 

технологій, кафедра  маркетингу, підприємства і торгівлі з 27.04.18р.-22.06.18р. 

Учасники семінару-тренінгу для викладачів закладів вищої освіти І-ІІ рі-

внів акредитації одеської області «Використання Google -сервісів в освітньому 

процесі». Науково-методичний центр «Агроосвіта» 12.06.2018р: 

1. Кунуп Тетяна Василівна 

2. Станчева Інна Анатоліївна 

3. Левчук Тамара Григорівна 

4. Крайз Лілія Володимирівна 

5. Березовська Людмила Віталіївна 

6. Перель Наталія Миколаївна. 

На курсах «Вищої школи педагогічної майстерності (ВШПМ)» Одеської 

національної академії харчових технологій:  

Одержали диплом 
Навчаються 

на другому курсі на першому курсі 

1. Сагдєєва О.А. 

2. Дурбалова  Н.І. 

3. Крайз Л.В. 

4. Гусак-Шкловська Я.Д. 

5. Березовська Л.В. 

6. Леонова К.Л. 

7. Пеньковська Н.К. 

8. Варданян К.І. 

9. Гратій Т.І. 

10. Романська О.А 

1. Черненко І.В. 

2. Штемпель І.Ф. 

3. Андрльє І.О. 

4. Стоянова В.В. 

5. Гайса І.М. 

6. Котіц Н.М. 

 

1. Чикіна А.В. 

2. Вдовиченко О.В.  

3. Крупіна Н.А. 

4. Богач Ю.В. 

5. Бурлака Г.І. 

6. Рахнянська С.С. 

7. Спірідонова Н.Г. 

8. Пушкаренко О.Є. 

9. Аль-Дандал В.С. 

 

 

1.2 Атестація 

 

У 2018 році атестувалися наступні педагогічні працівники зі присвоєною 

(підтвердженою) кваліфікаційної категорією: 

 

№ п/п П.І.Б. 
Кваліфікаційна 

категорія 

На встановлення 

(підтвердження) 

категорії 

1 
Глушков Олег 

Анатолійович 
Спеціаліст 

Спеціаліст вищої категорії 

(присвоєння) 

2 
Кубова Тамара 

Миколаївна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

(підтвердження) 

3 
Чикіна Антоніна 

Володимирівна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

(підтвердження) та  
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викладач-методист 

(присвоєння) 

      4 
Богач Юлія 

Віталіївна 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

(присвоєння) 

5 
Сахно Наталія 

Олександрівна 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

(присвоєння) 

6 

Перель Наталія 

Миколаївна, 

як методист 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

(підтвердження) 

7 
Лазар Валерій 

Іванович 
Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

8 
Соколовська Лю-

дмила Володими-

рівна 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст І категорії 

(підтвердження) 

9 
Ігнатьєв Олексій 

Валентинович 
Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

10 
Нужна Наталія 

Володимирівна 
Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

11 
Аль-Дандал Раед 

Салехович 
Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

12 
Похиленко Сергій 

Володимирович 

Спеціаліст 

ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

13 
Швець Тамара 

Володимирівна 

Спеціаліст 

ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

14 
Мельничук Сергій 

Анатолійович 
Спеціаліст 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

 

2. Успішність 

Результати Державної підсумкової атестації загальноосвітніх дисциплін 

Назва відділення 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

Електромеханічне 96,0 45,0 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
100,0 27,7 

Технолого - екологічне та 

економіки 
97,8 51,6 

Разом по коледжу 97,9 41,4 
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Результати складання Зовнішнього незалежного тестування  

Назва відділення 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

Електромеханічне 84,0 40,0 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
91,4 27,5 

Технолого - екологічне та 

економіки 
76,4 23,1 

Разом по коледжу 83,9 30,2 

 

Результати складання літньої та зимової заліково-екзаменаційних сесій 

Назва відділення Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

Електромеханічне 88,8 50,1 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
93,4 58,9 

Технолого-екологічне та економіки 90,5 62,8 

Разом по коледжу 90,9 57,3 

 

Результати державної атестації випускників (державні іспити) 

Назва спеціальності 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

5.04010602 «Прикладна екологія» 100,0 84,6 

5.05030702 «Комерційна 

діяльність» 
100,0 90,0 

5.05090301 «Монтаж, 

обслуговування і ремонт станційного 

обладнання електрозв’язку» 

 

100,0 
89,5 

5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування» 
100,0 98,5 

5.14010101 «Готельне 

обслуговування» 
100,0 74,3 

5.14010101 «Туристичне 

обслуговування» 
100,0 79,4 

Разом по коледжу 100,0 86,1 

Захист дипломних проектів  
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Назва спеціальності Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

5.05130103 «Переробка нафти і газу» 100,0 100,0 

5.05030201 «Монтаж, 

обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного 

виробництва» 

100,0 100,0 

5.05030201  «Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ» 

100,0 70,0 

5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» 
100,0 96,0 

Разом по коледжу 100,0 91,5 

 

Випуск молодших спеціалістів 

Випуск по відділенням Молодші спеціалісти Диплом з відзнакою 

Електромеханічне 35 3 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
108 9 

Технолого-екологічне та економіки 52 11 

Разом по коледжу 195 23 

 

Відраховано студентів 

Відраховано по 

відділенням 

За рахунок 

державного 

бюджету 

За рахунок коштів 

фізичних та 

юридичних осіб 

Разом по 

відділенню 

Електромеханічне 7 4 11 

Автоматизація, зв’язку 

та сфери 

обслуговування 

4 10 14 

Технолого-екологічне 

та економіки 
12 6 18 

Разом по коледжу 23 20 43 

 

3. Навчально-виробнича робота 
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Керуючись   методичними   вказівками   щодо організації науково-

практичного навчання  студентів  ВНЗ І-ІІ р.а., погоджених з Радою  директорів  

ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області 2013р., у 2018 році було проведено практик: 

Навчально-виробнича практика студентів коледжу є невід’ємною 

складовою частиною навчального процесу, що має на меті закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах 

майбутньої спеціальності, нагромадження досвіду самостійної роботи. 

Навчально-виробнича практика студентів складається с навчальних, 

технологічних та переддипломних практик. Всього за 2018 рік було проведено 

43 практики (табл. 1): 

Табл. 1 – Практичне навчання студентів ІІ-IV курсів за 2018 рік 

№ Вид практики Група 

1 Технологія переробки нафти і газу та 

нафтохімічного синтезу                                         

15-1т 

 

2 Навчальна «Вступ до фаху»                                  16-1марк, 16-1пд 

3 Професійна                                                              15-1ел, 15-1зв, 15-1а, 14-1т, 16-

1ек, 17-1ек, 16-1а 

4 Професійна, оператор ПК 16-1ек, 17-1ек 

5 Професійна, хімічного аналізу                                16-1ек 

6 Екологічна зйомка                                                  15-1ек 

7 Технологічний аналіз і контроль 

виробництва                                                             

14-1т 

8 З приладів і методів дослідження стану            

навколишнього середовища                                   

15-1ек,  

16-1ек 

9 Обробка екологічної інформації                            14-1ек 

10 Електромонтажна    16-1ел 

11 Монтажна                                16-1а 

12 Ознайомлювальна        16-1т 

13 Слюсарно-механічна                                               17-1м 

14 Слюсарна                                                                  17-1е, 17-1а 

15 Навчальна            17-1гро, 17-2гро, 17-1тур 

16 Організація підприємницької діяльності 16-1марк.,   

16-1пд 

17 Технологічна 15-1м, 15-1 марк, 15-1пд, 15-

1гро, 14-1е, 14-1зв, 14-1а, 14-

1ек, 14-1т 

18 Виробнича 14-1то, 14-1го, 16-1гро, 16-1тур 
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19 Переддипломна 14-1м, 14-1е, 14-1зв, 14-1а, 15-

1т 

 

Навчальні практики проведено на базі коледжу: в спеціалізованих 

майстернях та лабораторіях. В жовтні 2018 року до програми слюсарних та 

електромонтажних навчальних практик внесено поточний ремонт майстерень 

та лабораторій. Так, відремонтовано 2 станки, підготовлено до ремонтних робіт 

робочі місця, замінено скління вікон в майстернях та міжсходових прольотах, 

замінено двері до майстерні, започатковано косметичний ремонт приміщень 

майстерень та коридору. Також результатом кожної з навчальних практик є 

виготовлення виробів на замовлення господарської частини коледжу. Отже, 

навчальна практика є опорним базисом надбання практичних навичок 

студентами, які охоплюють весь спектр слюсарної, монтажної та механічної 

справи.  

 Технологічні та переддипломні практики проводяться на базових 

підприємствах, з якими укладено типові договори (табл. 2). 

Табл. 2 – Базові підприємства технологічних та переддипломних практик 

у 2018р. 

№ п/п Підприємство 

1. Одеське ЛВУМГ 

2. ПАТ "Одеснафтопродукт" 

3. ОМУ  ЕГГ ПАТ "Одесагаз" (ГНС) 

4. ПАТ "Одесагаз" 

5. ДП "УКРАВТОГАЗ"  РВУ "Київавтогаз" 

6. АТ  "Одесаобленерго" 

7. Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»   

Одеська дирекція Поштамт-ЦПЗ №1 

8. ТОВ БМП "ВОЛСБУД" 

9. ТОВ "Холодмонтажавтоматика" 

10. Департамент екології та розвитку рекреаційних 

зон Одеської міської ради 

11. Державна екологічна інспекція  

Північно-Західного регіону Чорного моря 

12. ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" 

13. ТОВ "Модерн-Трейд" 

14. ТОВ "Епіцентр-К" 

15. ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005» 

16. ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» 
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17. ТОВ «Новатек-Електро» 

18. ПП «ТЕПЛОЕНЕРГОНАЛАДКА» 

19. ДП «Одесастандартметрологія» 

20. Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут 

21. ТОВ «ІНФОРМІР» 

22. ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 

23. 
Компанія «Top Waffle»: 

ФОП Кравченко Г.П., ФОП  Новокрещенов О.В. 

ФОП  Шишкіна Г.П. , ФОП  Шишкіна І.А. 

24. ТОВ «КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1» 

25. ТОВ «ФУДМАРКЕТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ» 

26. ТОВ «Рея Руж» 

27. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

28. Філія управління «Укргазтехзв’язок» 

 

Технологічні практики всіх спеціальностей забезпечено базовими 

підприємствами. З жовтня по грудень укладено 12 нових договорів з базовими 

підприємствами для 8 спеціальностей коледжу за принципом вибору сучасної 

матеріально-технічної бази, актуальності підприємства для підготовки 

спеціалістів, відповідності новітнім тенденціям у виробничій діяльності, що 

дозволяє плідно використовувати досягнення науково-технічного прогресу в 

навчальному процесі та професійній сфері. Також близько 100 студентів на рік 

проходять технологічну практику на підприємствах, з якими  укладено власні 

договори та на яких студенти працевлаштовуються під час навчання.  

В освоєнні баз практик беруть участь голови циклових комісій, керівники 

практик, керівники курсового та дипломного проектування, що дозволяє 

викладачам спеціальних дисциплін долучитися до досягнень сучасної 

виробничої сфери та модернізувати навчальні програми за досвідом передових 

підприємств. 
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3.1. Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота коледжу тісно пов’язана з набором студентів до 

коледжу, з одного боку, та продовженням навчання в ОНАХТ, з іншого боку.  

Так, зусиллями викладачів та студентів коледжу за 2018 рік проведено 

більше за 180 заходів з профорієнтації вступників щодо вступу (табл. 3). 

Табл. 3. – Заходи профорієнтаційної спрямованості, які організовано та 

проведено в 2018 році 

№ 

п/п 

Тип заходу Кількість 

1 Дні відкритих дверей  4 

2 Виїзні заходи 25 

3 Відвідування НВК міста 140 

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

 Всього 181 

 

Профорієнтаційна робота проводиться серед потенційних вступників до 

коледжу постійно протягом року. До традиційних методів профорієнтаційної 

роботи долучено новітні сучасні форми, які дозволяють використовувати 
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надбаний досвід у цієї сфері та апробувати  актуальні методики. Так, серед 

передових надбань в сфері профорієнтації варто виділити: 

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

зних заходах; 

- неформальне спілкування студентів зі вступниками в ході екскурсій до 

коледжу та дендропарку запрошених груп школярів; 

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

ляризувати студентство як соціально активний прошарок; 

- активізація коледжу в соціальних мережах, зокрема, на платформі     

Facebook, Instagram.  

Традиційними заходами залишається рекламна кампанія за допомогою 

поліграфічної продукції, профорієнтації студентами та викладачами в районних 

ЗОШ під час канікул, профорієнтаційна робота з підприємствами та базами 

практик, робота сайту з постійним оновленням та модернізацією.  
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3.2. Організація профорієнтаційної роботи 
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Організація профорієнтаційної роботи серед студентів випускних груп 

коледжу має на меті сприяння вступу випускників коледжу до ОНАХТ через 

спільну взаємодію співпрацівників коледжу та академії. 

Результатом проведеної наприкінці 2017-2018 навчального року профорі-

єнтаційної роботи є вступ до академії 60 % випускників коледжу на різні спеці-

альності та різні форми навчання (табл. 4, табл. 5).  

Табл. 4 - Кількість прийнятих молодших спеціалістів КНТІІС  

на ступінь бакалавра до ОНАХТ  

Зараховано до ОНАХТ 

2017 % зарахова-

них 

2018 % зарахова-

них 
Випуск Денна Заочна Випуск Денна Заочна 

264 35 37 27,7 226 44 89 58,9 

 

Табл. 5 – Спеціалізація випускників КНТІІС, які вступили до ОНАХТ  

в 2018 році   

Спеціальність Кількість К Б Примітка 

Споріднені спеціальності 

075 Маркетинг 3 3 -  

076 Підприємництво… 5 5   

101 Екологія 11 6 5  

141Електротехніка… 14 6 8  

151Автоматизація…  10 7 3  

161 Хімічні технології 0 - -  

172 Телекомунікації… 0 - -  

185 Нафтогазова інженерія…  11 11 -  

241 Гот.-ресторанна справа 20 20 -  

242 Туризм 15 15 -  

Інші спеціальності, перехресний набір 

181 Харчові технології та ін-

женерія 

11 10 1 241,075-

076,161 

142 Енергомашинобудування 2 2 - 151,141 

131 Інженерна механіка 5 1 4 185 

122 Комп`ютерні науки 4 4 - 172,151 

071 Облік і аудит 2 2 - 075-076 

144 Теплоенергетика 4 1 3 161 

073 Менеджмент 7 5 2 141,172,075-
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076,185 

051 Економіка підприємства  1 1 - 141 

123 Комп`ютерна інженерія  2 2 - 172 

Всього  127 101 26  

 

За рішенням Вченої ради КНТІІС від 26.10.2018 року (протокол № 2) ук-

ладено графік профорієнтаційних заходів на 2018-2019 навчальний рік, 40 % 

заходів якого виконано в період з жовтня по грудень. Результатом сумісної 

профорієнтаційної дії є підвищення обізнаності студентів в пропозиціях закла-

ду вищої освіти, сумісні проекти студентів та викладачів КНТІІС та ОНАХТ 

(наукова діяльність, Ярмарок вакансій, майстер-класи з провідними фахівця-

ми), екскурсії та угоди щодо навчально-виробничої діяльності, участь виклада-

чів ОНАХТ в дипломному проектуванні, рецензуванні дипломних робіт та 

проведенні державних іспитів та інше. 
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4. Виховна робота 
 

Виховна робота у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу  Одеської національної академії харчових є органічним 

компонентом освітньої діяльності навчального закладу. Виховання 

студентської молоді у закладі освіти відповідає сьогоднішнім потребам 

незалежної Української держави. 

Реалізація основних завдань виховної роботи адміністрацією та 

педагогічним колективом коледжу здійснювалась за напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання 

2. Інтелектуально-духовне виховання 

3. Громадянсько-правове виховання 

4. Моральне виховання 

5. Екологічне виховання 

6. Естетичне виховання 

7. Трудове виховання 
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8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Основним плануючим документом, що визначає організацію та порядок 

відпрацювання заходів виховної роботи в коледжі є план виховної роботи на 

поточний навчальний рік. У плані зазначені основні напрямки виховання, 

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

з керівниками навчальних груп, організація роботи студентського 

самоврядування, робота вихователів гуртожитків, соціального педагога, 

практичного психолога. 

Протягом 2018 року у коледжі проводились заплановані науково-

практичні студентські конференції, конференції гуманітарного напрямку, 

виховні заходи, відвідування студентами театрів і музеїв міста. 

 За основними напрямками виховної роботи проведені  заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу. 

 

4.1. 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. 

12.04.18 року у спортивному залі коледжу проведено традиційне 

спортивне свято  «Козацькі ігри», присвячене річниці визволення міста-героя 

Одеси від фашистських загарбників, у якому прийняли участь команди 

КНТІІС, МТТ та ТПА ОНАХТ. 
 

10.04.18 року проведення бесіди-презентації до 74-ї річниці  визволення м. 

Одеси від нацистських окупантів «Пам’ятаємо героїв-визволителів» у 

навчальній групі 17-1м. 

26.04.18 року в навчальних групах другого курсу 16-1зв, 16-1е і 16-1м 

проведений тематичний перегляд фільму і розповідь-бесіда «Пам'яті трагедії на 

Чорнобильській АЕС». 

08.05.18 року проведене урочисте свято - військово-патріотичні спортивні 

змагання, присвячені 73-й річниці Перемоги над нацизмом серед студентів 1-х 

курсів. 

8-9 травня 2018 року  традиційне привітання студентами  коледжу 

ветеранів – учасників бойових дій та учасників трудового фронту -  

мікрорайону  Дмитрівка Київського району м. Одеси. 

Травень 2018 року – проведені тематичні заходи до річниці трагедії 

депортації кримських татар 
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- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені виховні години, присвячені 

Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  
 

17.05.18 року на базі Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ 

відбулася конференція – обласний конкурс студентських проектів на тему: 

«Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності і відродження 

державності (1917-1921 рр.) До сторіччя УНР» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації Одеської області.  

01.09.18 року  проведення першого заняття у всіх навчальних групах за 

темою «Україна бажає миру» до 27-ї річниці Незалежності. 

01.09.18 року проведення свята «Посвячення в студенти». 

Вересень 2018 року 

 відвідування студентами коледжу музею - заповідника «Одеські 

катакомби»; 

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

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

Жовтень 2018 року 

До Дня захисника України  проведена екскурсія студентів навчальної 

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

слави на території військової частини. 

12.10.18 року  проведена зустріч викладачів і студентів з учасником АТО 

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

щодо свята Дня захисника України. 

Жовтень 2018 року 

Тематичні виховні години у навчальних групах за темою «74 років 

визволення України від фашистських загарбників». 

Листопад 2018 року 

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

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

минуле заради майбутнього» та ін.); 

11.11.18 року проведення виховного заходу до 100-річчя закінчення 

Першої світової війни «Велика війна». 

24.11.2018 року участь студентів та викладачів коледжу у всеукраїнській 

акції «Запали свічку». 

Листопад 2018 року 

Проведено тематичну книжкову виставку і лекцію-бесіду зі студентами ІІ-

ІІІ курсів до 100-річчя Національної академії наук України. 

13.11.18 року відбувся виховний захід «310 років Батуринській трагедії» зі 

студентами І-ІІІ курсів. 
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21.11 - 22.11.18 року – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у 

навчальних групах ІІ-ІІ курсів коледжу проведені години пам’яті, 

організований перегляд документального фільму, презентації фото - та відео 

документів - свідоцтв найтрагічніших подій Майдану, на яких молодь 

знайомилася із хронологією подій від листопада 2013 до лютого 2014 рр. в 

Україні. 

Грудень 2018 року 

Проведення тематичних виховних годин у навчальних групах,  

присвячених Дню збройних сил України. 

 

4.2. Інтелектуально-духовне виховання 

Мета: поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та 

самодіяльністю  студентства; засвоєння системи знань, яка сформована на 

основі відповідних навчальних  предметів і містить перелік смислових 

елементів суспільного досвіду. 

Протягом року - відвідування музеїв і театрів м. Одеса. 

Лютий 2018 року 

 проведений зі студентами навчальної групи 15-1ек  виховний захід 

«Традиції предків», присвяченим народним традиціям та обрядам в день 

«Стрітення»; 

 проведений майстер-клас «Інтернет-маркетинг: тренди 2018 року» з 

інтернет-маркетингу для студентів ІІ курсу за спеціальностями «Маркетинг» і 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», викладачем кафедри 

менеджменту і логістики ОНАХТ, к.е.н. Бондар В.А. 

15.02.18 року студенти групи 16-1ел під керівництвом класного керівника 

Котіц Н.М. провели виховний захід, присвячений  Масляній. 
-  

З 08.02- 15.02.18 року викладачем зарубіжної літератури Волинчук О.В. 

проведена книжкова виставка 190 років від дня народження Ж. Верна. 

21.04.18 року під керівництвом викладача "Культурології" Пеньковською 

Т.К. зі студентами навчальних груп 17-1то і 16-1зв проведений  відкритий 

тематичний захід "Від пісень чумаків до сучасної літератури" в Літературному 

музеї міста Одеси. 

03.05.18 року  для студентів навчальної  групи 17-1пд-марк викладачем 

зарубіжної літератури Волинчук О.В. було проведено брейн-ринг на тему 

«Книги – морська глибина…», присвячений Всесвітньому дню книги та 

авторського права. 

07.06.18 року для студентів перших курсів проведений виховний захід 

«Імена предків. Мова» присвячений питанням об’єднання поколінь людей 

традиціями, звичаями, піснями, родинними цінностями, прізвищами. 
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13.09.18 року студенти 1-го курсу відвідали театр юного глядача і знайо-

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

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

1т Одеської національної наукової бібліотеки та взяли участь у просвітницькій 

акції. 

Жовтень 2018 року 

Відвідування студентами навчальної групи 18-1пд-марк  Одеського ака-

демічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, перегляд спектаклю «Пур-

пурові вітрила». 

19.11.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему «Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку та актуальні 

питання», для студентів спеціальностей 075, 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Маркетинг».  

23.11.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему  «Сучасні методики, інновації та рівень матеріально-технічної бази 

спеціалізованих навчальних закладів України при підготовці фахівців з 

туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм та туристичне 

обслуговування». 

27.11.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

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

студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

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

27.11.18 року проведення тематично-виховного заходу з фізики на тему 

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

Грудень 2018 року 

03.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

«Інфокомунікації – сучасне та майбутнє» для  студентів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка»; 

05.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему «Сучасні технології переробки нафти, облік та вимірювання нафти і 

нафтопродуктів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія»; 

06.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» 

для  студентів всіх спеціальностей;  

10.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

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

людини» для  студентів І курсів всіх спеціальностей; 
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Грудень 2018 року студенти навчальної групи 18-1м відвідали кінотеатр 

«Планета кіно».  

 

4.3. Громадянсько-правове виховання 

Мета: формування політичної і правової культури студентів; виховання 

поваги до Конституції  України, законів України, державних символів; 

виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством. 

Протягом року: засідання Ради профілактики правопорушень коледжу 

(щомісяця) з метою профілактики правопорушень, пропусків навчальних 

занять без поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів 

коледжу із запрошенням представників поліції. 

Протягом навчального  року: 

 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу;  

- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до 

пропусків навчальних занять без поважних причин; 

- проведення зі студентами, які мешкають у гуртожитках бесід щодо 

дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил внутрішнього 

розпорядку; з питань громадянської відповідальності згідно вимог чинного 

законодавства України; 

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

громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 

Протягом навчального року виступи практичного психолога на 

батьківських зборах з питань навчання і розвитку підлітків, надання 

психологічної допомоги батькам і студентам коледжу. 

16.04.18 по 19.04.18рр. в рамках правопросвітницького проекту «Я маю 

право!»  відповідно плану правового виховання ОНАХТ у 2018 році проведені: 

- виставка плакатів з правової тематики; 

- демонстрація відеоролику із протидії торгівлі людьми під назвою «Ук-

раїнці в якості наркокур’єрів»; 

27.04.18 року проведений виховний захід «Поліція і ти» зі студентами 

навчальних груп 15-1ел та 17-2гро коледжу. 

22.05.18 року відбувся обласний правовий турнір «Юридичний аукціон», 

у якому прийняли участь студенти коледжу та 8 команд різних навчальних 

закладів Одеської області. 

Травень 2018 року - екскурсія в музей історії органів внутрішніх справ 

студентів 2 курсу електромеханічного відділення коледжу під керівництвом 

викладача правознавства Пеньковської Н.К. 



 

27 

 

21.05.18 року циклової комісією готельно-ресторанної справи та туризму 

проведена конференція на тему «Нормативно-правове регулювання в 

туристичній діяльності» для студентів спеціальності Туристичне 

обслуговування. 

Вересень 2018 року: 

- ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку академії та попереджені про персональну відповідальність при 

порушенні Правил; 

- проведення профілактичної бесіди зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, 

особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних 

напоїв»,  

- проведення профілактичної бесіда зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 

несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, листопад 2018 року – проведення загальних зборів студентів 

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

метою інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і 

Правил проживання у гуртожитках, необхідності їх безумовного виконання. 

Жовтень 2018 року: 

- вибори активу батьківської ради, організація взаємодії між 

адміністрацією коледжу і батьківською радою. 

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

участі кожного громадянина у виборчому процесі. 

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

для попередження підліткової жорстокості та насильства під керівництвом 

практичного психолога. 

Листопад 2018 року:  

- 02.11.2018 р. - проведення конференції студентської молоді, вибори 

активу студентського самоврядування коледжу. 

- анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового 

набору  на наявність проблем адаптації; 

- проведення бесіди з представниками Батьківської ради коледжу на 

тему «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Протидія насильству 

та недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми у сім’ях»; 

Листопад 2018 року 

Участь студентів коледжу у Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства» під керівництвом практичного психолога коледжу, а саме 

проведення лекційно-просвітницьких заходів «Запобігання та протидія 
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домашньому насильству»; 

Грудень 2018 року  

Проведення тижня права: книжкова виставка, виставка плакатів з 

правового виховання, тематичні виховні години з правової тематики, 

тестування студентів, спілкування з працівниками органів внутрішніх справ, 

бесіда з представниками Батьківської ради та відвідування студентами коледжу 

музею історії міністерства внутрішніх справ; проведення гри «Юридичний 

аукціон» для студентів 1-2-х курсів. 

06.12-12.12.18 року проведення тематичної виставки студентських 

плакатів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

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”. 

 

4.4.  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. 

18.02.18 року циклова комісія Готельно-ресторанної справи та туризму зі 

студентами ІІІ курсу спеціальності "Ресторанна справа" прийняли участь у 

святі, присвяченому Масляній, в Міському саду. 

20.02.18 року проведений тематичний  виховний  захід "Spring and it’s 

holidays"  зі студентами навчальної групи 16-1пд. 

04.05.18 року прийняли участь  у п’ятій історичній науково-практичній 

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

промислової автоматики та інформації ОНАХТ. 

05.04.18 року проведена науково-практична студентська конференція 

гуманітарного напрямку на тему «Поезія як можливість висловлення особистої 



 

29 

 

думки, переживань і роздумів сучасної людини», присвячена Всесвітньому дню 

поезії. 

31.05.18 року проведений конкурс читців віршей українських поетів 

«Світ поезії», участниками которого стали 12 студентов I - II курсов коледжу. 

Вересень: проведення практичним психологом коледжу лекції для 

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

місцях (порушення ст.184 ч. І). 

Жовтень 2018 року: 

12.10.18 р. - проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних 

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

кожному: відчини своє серце!» разом за участі представників благодійного 

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

адресної допомоги Осачук Ольги, яка знаходиться після автомобільної 

катастрофи у реанімації. 

Листопад 2018 року:  

Проведено тематичний проект з української літератури «Не зневажай 

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

– феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

09.11.18 року було проведено захід, присвячений Дню української 

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

15.12.18 року участь у благодійному ярмарку до Дня Святого Миколая. 

 

4.5. Екологічне виховання 

Мета: виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство; ознайомлення з екологічним законодавством, налаштовувати 

студентів на пошуки  шляхів вирішення екологічних проблем.  

Протягом року проведення систематичного догляду за зеленими 

насадженнями дендропарку “Студентський”; проведення тематичних класних 

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

джерело краси”, “Дивний світ рослин”. 

Березень 2018 року  

         Студенти спеціальності 101 «Екологія» ІІІ курсу навчання Гринчак К. і 

Алексанова А., під керівництвом викладача спецдисциплін циклової комісії 

«Прикладна екологія» Березовської Л.В., взяли участь у Міжнародному 

конкурсі «Вlack Sea Science 2018» студентських наукових робіт представників 

Білорусі, Польщі, Казахстану, Болгарії, Китаю, Молдови, Сербії, України. 

22.03.18 року  проведена  студентська науково-практична конференція 

«Роль екологічної освіти в різних спеціальностях» для студентів ІІ курсів 

коледжу. 
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З  30.03 по 11.05.18 року співробітники коледжу сумісно зі студентською 

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

комплекс організаційно-практичних заходів щодо належного утримання 

території дендропарку «Студентський».  

21 квітня – До Дня довкілля в навчальній групі 16-1ек проведений 

виховний захід, присвячений історії дендропарку «Студентський». 

21 і 23 квітня проведення циклу виховних заходів у всіх навчальних 

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

відеороліків, присвячених захисту навколишнього природного середовища.  

 Розміщений на сайті коледжу До Дня довкілля відеоролика, 

присвяченого об'єкту природно-заповідного фонду, дендропарку 

«Студентський». 

19 травня поповнена рослинна колекція дендропарку Студентський: 
-  

- за ініціативи студентів та викладачів коледжу висадження на території 

дендропарку саджанця японської сакури; 

- за ініціативи студентів випускної групи 14-1а висаджений саджанець 

туї. 

03.05.18 року у навчальній групі 15-1ек було проведено практичне 

заняття на Куяльницькому лимані, головною метою якого визначено 

дослідження методів екологічної зйомки, забору і транспортування води з 

лиману. 

Вересень 2018 року проведення ознайомлювальної лекції зі студентами 

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

15.09.18 року участь студентів і викладачів коледжу у екологічній акції 

«Міжнародний день чистих берегів». 

Жовтень 2018 року 

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

студентів першого курсу; 

Листопад 2018 року 

Проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не паління; 

Грудень 2018 року  

Розміщення відеоролику «Дендропарк готується до зими» і фоторобіт 

студентів коледжу на сайті. 

11.12.18 року проведено виховний захід з етнографії у пізнавальній грі 

«Ми любимо Україну!» зі студентами групи 17-1то. 

06.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» 

для  студентів всіх спеціальностей. 
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4.6.  Естетичне виховання 

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури. 

Протягом навчального року перегляд вистав у  театрах міста (Театр 

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

музичної комедії та ін.). 

08.01.18 року закінчився п'ятиденний авторський тур "Волинське Різдво" 

випускниці спеціальності "Туристичне обслуговування" Куземської І. , в якому 

взяли участь 35 студентів коледжу. 

15.02.18 року відбувся виховний захід англійською мовою «St. Valentine’s 

Day» у навчальних групах 17-1то і 17-1т до  Дня Святого Валентина.  
 

.20.02.18 року пройшов випуск молодших спеціалістів "Випуск. Зима 

2018" – навчальні групи 14-1м, 14-1то, 14-1го.  

07.03.18 року на честь Міжнародного жіночого дня організоване 

привітання викладачів-жінок і студенток коледжу.  

22.04.18 року студенти коледжу під керівництвом викладача Пеньківської 

Т.К. відвідали археологічний музей (в контексті світової культури - 

"Заглядаючи в минуле"). 
 

04.05.18 року студентка навчальної групи  17-1 пд-марк Кушнір О. 

прийняла участь  у п’ятій історичній науково-практичній конференції 

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

автоматики та інформації ОНАХТ. 

10.05.18 року був проведений тематичний захід «London Sightseeing Tour» 

(«Подорож до Лондона»)  у формі віртуальної екскурсії для студентів 1 курсу 

навчальної групи 17-1то  та студентів 3 курсу навчальної групи 15-1а. 

18.05.18 року студенти коледжу прийняли участь в огляді-конкурсі 

художньої самодіяльності серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації "Студентська весна 

2018". 

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

05.06.18 року проведена  гра «Брейн ринг з фізики» для студентів І курсів 

всіх спеціальностей. 

Червень 2018 року 

Студенти навчальної групи  групи 15-1е відвідали музей «Таємниці 

підземної Одеси». 

14.06.18 року студенти навчальної групи 17-1м відвідали археологічний 

музей м. Одеси. 

29.06.18 року – проведення урочистих заходів коледжу, присвячених 

випуску молодших спеціалістів. 
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01.09.18 року святковий концерт до Дня знань.  

Вересень 2018 року – проведення тижня Туризму: 

- проведення інтелектуально-спортивного КВЕСТу у Дюківському парку 

м. Одеси; 

- проведення КВЕСТу для першокурсників «Історія КНТІІС»;  

- проведення конкурсу стіннівок туристичної тематики; 

- проведення соцопитування студентів інших спеціальностей на тему 

«Що для вас є туризм»; 

-  проведення урочистої посвяти студентів перших курсів спеціальності 

«Туристичне обслуговування» у туристи; 

-  відвідування студентами спеціальності «Туристичне обслуговування» 

Воронцовського маяку(екскурсія); 

30.09.18 року участь в Яблучному уікенді студентів коледжу. 

Жовтень 2018 року 

Відвідування Музею анатомії людини студентами навчальних груп 17-

1пд, 17-1марк, 16-1пд. 

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

студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

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

вистави «За двома зайцями». 

25.10.18 року відвідування Музею кіно студентами навчальної групи 15-

1ел. 

Листопад 2018 року  

Відвідування студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

бізнес-тренінгів з ресторанної справи. 

16.11.18 року проведення святкового дискотеки, присвяченої 

міжнародному Дню студента. 

21.11.18 року відвідування музею «Степова Україна» студентами 

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

духовної спадщини українського народу. 

 

4.7. 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. 
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Протягом навчального року працював гурток кулінарного мистецтва і 

здорового харчування під керівництвом викладача спеціальності Готельно-

ресторанне обслуговування Гусак-Шкловської Я.Д. 

Березень 2018 року: 

 проведення відкритого заняття з дисципліни «Барна справа» для 

студентів спеціальностей  «Ресторанне обслуговування» і «Готельно-

ресторанна справа» викладачем спецдисциплін з ресторанної справи Гусак-

Шкловською Я.Д. і фахівцем з виноробства, викладачем ОНАХТ Саркісян 

А.О., сомельє Міжнародного рівня; 

 студенти ІІ курсу спеціальності «Маркетинг» Котолевець А. та 

Мальчева А.  під керівництвом завідуючої відділенням технолого-екологічним 

та економіки Березовської Л.В. прийняли участь у засіданні міжвузівського 

студентського круглого столу на тему   «Національні особливості реклами», 

який проходив у гостинних стінах ОТК ОНАХТ. 
-  

22.03.18 року студентки Мальчева А. (спеціальність «Маркетинг», ІІ 

курс) і Купріянова О. (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», ІІ курс) – під керівництвом викладача вищої категорії КНТІІС 

ОНАХТ Варданян К.Д. посіли третє командне місце на обласній олімпіаді з 

економіки для студентів ВНЗ І-ІІ рівня за темою: «Трудові ресурси, 

продуктивність праці та оплата праці» на базі ОТК ОНАХТ. 

27.03.18 року проведено студентську науково-практичну конференцію 

Циклової комісії Готельно-ресторанної справи та туризму на тему "Організація 

роботи, проживання та харчування туристичних комплексів" для студентів 1-3 

курсів спеціальностей "Ресторанне обслуговування", "Туризм", "Готельно-

ресторанна справа". 
-  

30.03.18 року проведена студентська науково практична  конференція 

«Альтернативні джерела енергії та енергозбереження в нафтогазовій 

промисловості» 

04.04.18 року проведений брейн-ринг у навчальній  групі 14-1а 

викладачем Резніковою Т.М. з питань організації оплати праці на підприємстві 

та технічного обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та засобів 

автоматизації. 
 

05.04.18 року відвідування студентами навчальних груп 14-1а та 15-1а під 

керівництвом голови циклової комісії Гратій Т.І. Ярмарки вакансій в Одеській 

національній академії харчових технологій. 

06.04.18 року у навчальній групі 15-1а викладачем Бурнас Н.П. було 

проведено відкрите заняття з  предмету «Проектування систем 

автоматизації»  за темою «Принципові електричні схеми живлення. Розрахунок 

та вибір пускозахисних апаратів». 
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11.04.18 року  відбулась студентська науково-практична конференція за 

темою «Автоматизація нафтогазової промисловості. Сучасне і майбутнє» для 

студентів III, IV курсів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 
-  

18.04.18 року студенти групи 15-1м на чолі з викладачем Аль-Дандал Р.С. 

прийняли участь у студентській науково-практичній конференції на тему: 

«Харчові технології»  в Одеській національній академії харчових технологій , 

де були представлені сучасні та перспективні технології, які застосовуються у 

харчовій промисловості.  
 

19.04.18 року проведення Дня відкритих дверей КНТІІС у вигляді 

інтелектуально-розважального КВЕСТу для школярів м. Одеси із метою 

залучення абітурієнтів до вступу у коледж. 
-  

20.04.18 року студентка ІІІ курсу спеціальності «Комерційна діяльність» 

Кунцяк Н. під керівництвом викладача спецдисциплін Богач Ю. В. прийняла 

участь у круглому столі XV Всеукраїнської наукової конференції студентів: 

«Від start-up до реального проекту» на кафедра управління бізнесом факультету 

технології зерна і зернового бізнесу Одеської національної академії харчових 

технологій. 
-  

26.04.18 року студенти навчальної  групи 15-1ек відвідали Фізико-

хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України під керівництвом 

викладача спецдисциплін Котіц Н.М. в рамках навчальної практики. 
 

19.05.18 року проведений  День відкритих дверей в стилі Open Air під 

назвою «Травневі в Дендропарку Коледжу» із метою залучення абітурієнтів до 

вступу у коледж.  

Травень 2018 року: 

- студенти 2 і 3 курсів спеціальностей «Комерційна діяльність», 

«Маркетинг», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». взяли участь у 

IV Консьюмерському фестивалі, який щорічно проходить в Одеській 

національній академії харчових технологій. Цього року формула фестивалю: 

«Від бізнес-ідеї до готового продукту». 

- викладач спецдисциплін з готельно-ресторанної справи Гусак-

Шкловська Я. Д. і студент 3 курсу спеціальності «Ресторанне обслуговування» 

Михайлов Р. прийняли участь у івенті "Індустрія гостинності - 2018".  
 

Червень 2018 року: 

- студенти ІІ курсу навчальної  групи 16-1марк спеціальності 075 

«Маркетинг» в рамках навчальної практики відвідали виставку «Інтер 

транспорт» в галереї виставкового центру Морвокзалу на XVII Міжнародному 

тижні з торгівлі та транспорту; 
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- відпрацювання авторського туру Ковальчук А. на Поділлі для студентів 

навчальних груп 15-1то і 16-1то спеціальностей "Туризм" і "Туристичне 

обслуговування.  

Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

коледжу. 

10.10.18 року проведення Дня відкритих дверей КНТІІС у форматі 

інтерактивної зустрічі абітурієнтів зі студентами коледжу, представниками 

Ради студентського самоврядування. 

06-11.11.18 року відвідування студентами ІV курсу навчальної групи          

15-1м спеціальності «Нафтогазова інженерія» міжнародної виставки 

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

зарубіжних виробників нафтогазових технологій з видобутку нафти, буріння 

свердловин, обслуговування об’єктів нафтових і газових підприємств. 

Грудень 2018 року 

Відвідування студентами ІІ курсу спеціальності «Готельно-ресторанна 

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

практики «Вступ до фаху». 

05.12.18 року відвідування студентами ІІ курсу навчальної групи 17-тур 

спеціальності «Туризм, туристичне обслуговування» Департаменту культури і 

туризму Одеської міської ради в рамках дня відкритих дверей для 

ознайомлення з роботою департаменту і основними напрямками роботи. 

07.12.18 року проведено День відкритих дверей для учнів 9-х класів, на 

якому відбулась презентація спеціальностей коледжу і майстер-класи. 

Протягом листопада-грудня 2018 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

19.11.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему «Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку та актуальні 

питання», для студентів спеціальностей 075, 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Маркетинг».  

23.11.18 року  проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему  «Сучасні методики, інновації та рівень матеріально-технічної бази 

спеціалізованих навчальних закладів України при підготовці фахівців з 

туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм та туристичне 

обслуговування. 

27.11.18 року  проведення студентської науково-практичної конференції 

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

студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

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

03.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 
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«Інфокомунікації – сучасне та майбутнє» для  студентів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка». 

05.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

на тему «Сучасні технології переробки нафти, облік та вимірювання нафти і 

нафтопродуктів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія». 

06.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

екологічного та гуманітарного напрямку «Екологічні проблеми урбосистем» 

для  студентів всіх спеціальностей. 

10.12.18 року проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності 

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

людини» для студентів І курсів всіх спеціальностей. 

 

   4.8. 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. 

06.03.18 року проведена єдина кураторська година для студентів за 

участю викладачів та адміністрації  коледжу на тему "Кір та інші інфекційні 

захворювання". 

26.03.18 року для студентів коледжу була проведена лекція на тему 

"Кризова вагітність" громадською організацією "Збережи життя інт". 
-  

15.05.18 року проведена студентська науково-практична конференція 

гуманітарного напрямку «Важливість гуманітарних акцій міжнародного руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в сучасних умовах». 

01.06.18 року відбувся спортивний захід «День здоров'я», в якому взяли 

участь студенти навчальної групи 17-1м. 

Червень 2018 року студенти навчальної групи 17-1 пд-марк під 

керівництвом викладача фізкультури Кіріної М.А. взяли участь у 

Всеукраїнському забігу «Зелена миля - 2018». 
 

Команда коледжу прийняла участь у ХХІІІ обласних спортивних іграх 

ВНЗ І-ІІ р.а. з такими результатами: 

- шашки (юнаки) –ІІ місце (березень 2018); 

- шашки (дівчата) –ІІ місце (березень 2018); 

- гандбол (дівчата) – ІІ місце (березень 2018); 

- гандбол (юнаки) – ІV місце (квітень 2018); 

- легка атлетика - V місце (травень 2018); 

- Футзал (дівчата) ІX місце (квітень-травень 2018); 
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- Футзал(юнаки) X місце (квітень 2018). 

Команда коледжу посіла 3 загальнокомандне місце у ХХІІІ обласних 

спортивних іграх серед ВНЗ І-ІІ р.а. і  ІV місце у обласній олімпіаді з 

дисципліни Фізичне виховання. 

Вересень 2018 року 

Проведено щорічні змагання з армреслінгу, перетягування канату та інші 

до Дня фізичної культури і спорту в Україні; 

20.09.18 року проведення змагань з міні-футболу, участь у 

Всеукраїнському флешмобі до Міжнародного дня студентського спорту. 

12.10.18 року проведено зустріч з футболу між студентами навчальних 

груп ІІ-го курсу з футболу до Дня захисника України. 

16.10.18 року проведено змагання з баскетболу серед навчальних груп ІІІ 

курсу всіх спеціальностей. 

06.11.18 року проведено виховний захід «Здорове харчування – основа 

здорового життя!» з дегустацією страв у навчальній групі 16-1зв. 

 

4.9. Взаємодія з інститутами і кафедрами ОНАХТ 

Відмічається поширення зв’язків коледжу і ОНАХТ. Побільшало заходів 

за участі представників академії, збільшилась кількість заходів, у яких 

приймають участь студенти коледжу на базі ОНАХТ. 

05.10.18 року участь студентів коледжу у дні відкритих дверей «FOOD 

RACE» у ОНАХТ. 

10.10.18 року зустріч студентів коледжу спеціальності 151 «Автоматизація 

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

систем та автоматизації ОНАХТ Світим І.М. 

12.10.18 року участь студентів коледжу спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» у щорічному гастрономічному фестивалі та кулінарному 

конкурсі «BBQ 2018» (Барбекю 2018) у ОНАХТ. 

01.11.18 року участь студентів коледжу у Ярмарку вакансій ОНАХТ. 

Листопад 2018 року участь студентів коледжу спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» у бізнес-тренінгах з ресторанної справи. 

19.11.18 року проведення майстер-класу з практики грамотного розподілу 

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

торгівля, біржова діяльність» директором навчально-наукового інституту 

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

О.Б. 

22.11.18 року проведення для студентів коледжу старших курсів науково-

пізнавальної лекції на тему «ІТ конструювання та моделювання технологічного 
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обладнання» викладачами кафедри технологічного обладнання зернових 

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

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

спеціальності «Хімічні технології та інженерія» технолого - хімічної 

лабораторії зерна. 

26.11.18 року проведення лекції – презентації «Презентація кафедри 

технології м’яса, риби і морепродуктів» доцентами кафедри Шлапак Г.В., 

Солецькою А.Д. для студентів ІІІ-ІV курсів коледжу. 

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

обласній Міжвузівській економічні конкурс-грі на тему «Секрети міжнародної 

торгівлі» на кафедрі менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ. 

28.11.18 року проведено тренінг «Технологія успішного бізнесу» для 

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

діяльність» з завідуючою кафедрою управління бізнесом Басюркіною Н.І. та 

викладачем Кривоноговою І.Г. 

05.12.18 року зустріч студентів коледжу спеціальностей «Туризм, 

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

Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. 

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

про роль міжнародних проектів у студентському житті. 

12.12.18  року відвідування з екскурсією студентами навчальної групи            

15-1м спільно з викладачами кафедри технологічного обладнання зернових 

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

Чорноморську в рамках профорієнтаційної роботи та виробничої практики.  

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 

5. Господарська діяльність 

         

Роботи по благоустрою та поліпшенню матеріально - технічної бази у 

2018 році, а саме:  

 

 

 

 

№

п/п 

Найменування 

заходу  
Склад робіт  

Термін 

виконання, 

виконавці 
МТЗ   
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1. 
 Удосконалення 

системи охорони  

Встановлення 

регістратора, камер (2од.), 

з виводом на монітор у 

кабінет Гнезділовій В.М.    

січень, 

Нідєлков В.С. 

Письменний 

В.С. 

За рахунок залучених 

коштів 7800 грн 

(регістратор, камери, 

сигналізація) та 340 грн. 

(матеріали кабель, 

кріплення) 

2. 

Удосконалення 

освітлення 1 

поверху корпусу 

А 

Заміна люмінесцентних 

ламп на світлодіодні 

 у 24-х світильниках. 96 

ламп, з переобладнанням 

електропроводки цих 

світильників    

січень, 

Письменний 

В.С. 

За рахунок СФ –  лампи 

4320 грн., за рахунок 

залучених коштів 730 грн. 

(матеріали кабель, 

перемикачі, кріплення) 

3. 

Реконструкція 

холу входу 

корпусу А 

Замовлення та 

встановлення банера, 

підготовка панелі, 

встановлення іншого 

банера, підготовка 

підлоги, встановлення 

паркету 

Січень, лютий   

столяри, 

Марейчук 

О.В. 

Банер за рахунок залучених 

коштів 3200 

грн.(СагдєєваО.А.),   

Другий банер 7200 – 4200 

за рахунок НМ, за рахунок 

залучених коштів 3000 грн. 

банер, матеріали 860 грн. , 

суміш для пола, ламінат, 

плінтус – 2946 грн.   

4. 

Удосконалення 

водопостачання 

санвузлів  

першого поверху 

корпусу А 

Встановлення бойлера 

(100л), реконструкція 

мережі водопостачання , 

встановлення 

двохпозиційних кранів 

Січень  

слюсарі-

сантехніки 

За рахунок залучених 

коштів бойлер - 4200 грн., 

матеріали, крани - 2089 грн. 

5. 

 Удосконалення 

освітлення 220 

кабінет корпусу А 

Демонтаж світильника 

старого типу та 

встановлення  1 

світлодіодних 

світильників з 

реконструкцією 

електропроводки   

Лютий 

Письменний 

В.С. 

За рахунок СФ – 420 грн., 

6. 

 Удосконалення 

освітлення 

переходу між 

корпусами  А и Б 

 Демонтаж світильників 

старого типу 34 шт. та 

встановлення  5 на стелю 

та 4 на стіну світлодіодних 

світильників для 

аварійного освітлення    

Січень  

Письменний 

В.С. 

За рахунок СФ –  лампи 

2075 грн., за рахунок 

залучених коштів 500 грн. 

(лампи на стіни) 

7.  Ремонт вікон  

Заміна вікон ( 3 од.)  на 

металопластикові 309 

аудиторія корпус Б 

Лютий, МПВ- 

підрядник, 

відкоси – 

маляр 

Вікна – за допомогою 

викладача (Швець Т.В), 

матеріали за рахунок 

залучених коштів (620 грн.) 

8. 

 Капітальний 

ремонт системи 

опалення третього 

поверху корпусу Б 

ліва сторона  

Де монтаж старої системи 

опалення (демонтаж 

батарей), встановлення  

шафа та закріплення 

котла.   

Січень 

слюсарі-

сантехніки 

За рахунок СФ 14360 

електрокотел ВЕК-30. 

За рахунок залучених 

коштів - 1646 грн. 

(кріплення електропровід 

10м)   
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9. 

Капітальний 

ремонт підлоги 

309 аудиторії 

корпусу Б 

Демонтаж паркету, який 

піднявся та перекладення 

його заново,  

Встановлення подіуму під 

ресепшн туристичного 

бізнесу та встановлення 

шафи 

 

Лютий, 

Литвинюк 

М.П. 

За рахунок СФ –  3900 грн. 

(подіум, шафа),  

За рахунок залучених 

коштів 280 грн.(клей ПВА)    

10. 

 Удосконалення 

освітлення 302 

аудиторія корпусу 

А 

Демонтаж світильників 

старого типу 12 шт. та 

встановлення  5 

світлодіодних 

світильників з 

реконструкцією 

електропроводки   

Лютий 

Письменний 

В.С. 

За допомогою викладача  

Крупіна Н.А –  2050грн., за 

рахунок залучених коштів 

80 грн. (матеріали ) 

11. 

 Удосконалення 

освітлення 

бібліотеки, 

читального залу 

корпусу А 

Демонтаж світильників 

старого типу  68 шт. та 

встановлення  18 

світлодіодних 

світильників з 

реконструкцією 

електропроводки   

Лютий - 

березень 

Письменний 

В.С. 

За рахунок СФ -6138 грн., 

за рахунок залучених 

коштів 380 грн. (матеріали) 

12. 

 Оптимізація 

складської 

діяльності  

Переміщення складу з 

корпусу В на  склад у 

парк; 

Наведення порядку на 

складах.    

Лютий 

Гнезділова 

В.М. 

Паршина 

Л.В., слюсарі-

сантехніки 

За рахунок практики 

студентів 

13.  Ремонт вікон  

Заміна вікна на  

металопластикові 306 

аудиторія корпус Б 

Лютий МПВ- 

підрядник, 

відкоси – 

маляр 

Вікно – за рахунок НМ 

(5600 грн.) , матеріали за 

рахунок залучених коштів 

(260 грн.) 

14.  Ремонт вікон  

Заміна склад дві рами у 

санвузлі 2 поверху 

корпусу А 

Встановлення 

металопластикового вікна 

321 а корпус А 

Лютий 

Литвинюк 

М.П., МПВ- 

підрядник, 

відкоси – 

маляр 

Скло за рахунок  

підмінного фонду, вікно – 

за рахунок НМ – 6100 грн., 

матеріали за рахунок 

залучених коштів (250 грн.) 

15.  Ремонт дверей 

Заміна на 

металопластикові двері 

аудиторія 306 корпус Б 

Березень, 

МПД- 

підрядник, 

відкоси – 

маляр 

Двері  – за рахунок НМ 

7600 грн., матеріали за 

рахунок залучених коштів 

(250 грн.) 
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16. 

 Ремонт огорожі 

системи опалення 

спортивного залу 

корпусу Б 

Капітальний ремонт 

огорожі з використанням 

матеріалів старого та 

існуючого фонду  

Березень-

квітень 

столяри 

Використання існуючого 

фонду., за рахунок 

залучених коштів 560 грн. 

(матеріали) 

17. 

 Удосконалення 

системи 

зовнішнього 

освітлення  

Демонтаж старого 

плафону та встановлення 

світлодіодного прожектора  

з реконструкцією 

електропроводки   

Березень 

Письменний 

В.С. 

За рахунок залучених 

коштів прожектор 510 грн. 

18. 

 Удосконалення 

системи 

зовнішнього 

освітлення  

Демонтаж старого 

плафону та встановлення 

світлодіодного прожектора  

з реконструкцією 

електропроводки   

Березень 

Письменний 

В.С. 

За рахунок залучених 

коштів прожектор 510 грн. 

19. 

 Капітальний 

ремонт 

читального залу 

та бібліотеки   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін 

Стелі - 480   кв.м., стін – 

630 кв.м.  

Квітень-

травень 

Марейчук 

О.В.. 

За рахунок залучених 

коштів – 2320 грн. 

(матеріали). 

20. 

 Удосконалення 

матеріальної бази 

(читальний зал 

корпус А)   

Встановлення сучасної 

мультимедійної системи  

Квітень 

Нідєлков В.С. 

Письменний 

В.С. 

За рахунок НМ -8650 грн., 

за рахунок залучених 

коштів – 395 грн. 

(матеріали). 

20.  
Облаштування 

Дендропарку 

Обслуговування та 

підготовка до роботи 

мотокоси. Покіс трави, 

фарбування бордюрів 

(вапно). 

Квітень - 

серпень 

Пархоменко 

В.О., 

двірники 

За рахунок залучених 

коштів, 

Бензин А-92 – 60 л – 2030 

грн., масло двохтактне – 

515 грн., Леска- 380 грн.,  

вапно – 260 грн.,  

 

21. 
 Удосконалення 

системи охорони  

Встановлення 

регістратора, камер (2од.), 

з виводом на монітор у 

КПП 

Квітень - 

травень 

Нідєлков В.С. 

Письменний 

В.С. 

За рахунок залучених 

коштів 3460 грн. 

(регістратор, камери, та  

(матеріали фарба 780 грн., 

профіль, кріплення) 

22. 
Поточний ремонт 

системи опалення  

 Заміна батареї другий 

поверх корпус А 

(рекреація), ремонт 

батареї третій поверх 

корпус Б (301 ауд) 

Травень 

Слюсарі - 

сантехніки 

За  рахунок залучених 

коштів 450 грн. (матеріали 

крани, шланги, 

перехідники, згони)  

23. 

 Оптимізація 

складської 

діяльності  

Наведення порядку на 

складах в парку.    

Травень 

Гнезділова 

В.М. 

Паршина 

Л.В., слюсарі-

сантехніки 

За рахунок занять ЗВ 

студентів 

24. 

Поточний ремонт 

сходів першого та 

другого поверху 

корпусу А  

 Підготовка та фарбування 

стін ( 86 кв.м.)  

Травень, 

Янченко О.М. 

 

За  рахунок залучених 

коштів 450 грн. (матеріали 

крани, шланги, 

перехідники, згони)  

25. 

 Капітальний 

ремонт переходу 

між корпусами А і 

Б   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін 

Стелі - 70  кв.м., стін – 277 

кв.м., підлога -70, 10 вікон  

Червень - 

липень 

Марейчук 

О.В.. 

За рахунок залучених 

коштів – 4630грн. 

(матеріали). 
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26. 

Капітальний 

ремонт кабінету 

217 корпусу А   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін 

Стелі -  46,5 кв.м., стін 

26,6 – кв.м., підлога – 26,6 

кв.м 

Реконструкція дверей, 

балкону, електропроводки.  

Червень - 

Серпень  

ремонт стелі, 

стін, підлоги  

За допомогою викладача 

(Аль-дандала Р.С. ), – 8750 

грн. (матеріали).  

27. 

 Капітальний 

ремонт коридору 

першого поверху 

корпусу  Б ( до 

спортивного залу   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін, поточний 

ремонт підлоги  

Стелі - 80 кв.м., стін – 280 

кв.м.,підлога (фарбування 

) 

Липень – 

серпень 

Марейчук 

О.В., 

прибиральниц

і корпусу Б. 

За рахунок НМ  3060 – грн. 

(матеріали). 

28. 

Поточний ремонт 

кабінету 210 

корпусу А   

Підготовка та  покриття 

лаком підлоги  -  23,7кв.м.,  

Серпень 

Литвинюк 

М.П. 

За рахунок НМ– 870 грн. 

(лак наждачний папір). 

29. 

Капітальний 

ремонт кабінету 

209 корпусу А   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін 

Стелі -  12,6  кв.м., стін 

24,5 – кв.м., підлога – 12,6  

кв.м  

Заміна двох розеток 

вимикач, проводка 

Інтернету   

Серпень  

ремонт стелі, 

стін – за 

рахунок 

студентів 

(Сагдєєва 

О.А.), підлога 

Литвинюк 

М.П., 

Інтернет – 

Нідєлков В.С. 

Письменний 

В.С. 

За рахунок НМ – 1960 грн. 

(матеріали).  

Меблі – 8000 грн.  

30. 

Встановлення 

пластикового 

вікна , аудиторія 

321 корпусу А   

Встановлення одного 

вікна Виготовлення 

відкосив 2 вікна (321, 

321а) стеля – 6.8 кв.м.   

Вересень, 

Марейчук 

О.В. 

За рахунок залучених 

коштів – 460 грн. 

(матеріали). 

31. 

Встановлення 

пластикових 

вікон, аудиторія 

408 корпусу А   

Встановлення три вікна 

Виготовлення відкосів 3 

вікна  

Вересень за 

допомогою 

викладача 

За допомогою викладача  

Березовська Л.В.  

32. 

Капітальний 

ремонт сходів 

корпусу А, 1-2 

поверх   

Підготовка та фарбування 

стелі, стін 

Стелі - 56  кв.м., стін 148 – 

кв.м., підлога – 

 

Жовтень 

грудень 

Марейчук 

О.В. 

 

За рахунок залучених 

коштів 4860 грн.  

33. 

 Удосконалення 

внутрішнього 

освітлення  

спортивного зала  

Заміна трьох 

непрацюючих  

прожекторів на 

світлодіодні    

Листопад 

Письменний 

В.С 

За рахунок залучених 

коштів 1620 грн. три 

прожектора 
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34. 

Капітальний 

ремонт системи 

опалення корпус у 

Б 3 поверх, ліве 

сторона    

Підготовка стін під 

вікнами,заміна батарей, 

проведення системи 

опалення та підключення 

до електричного котла. 

Встановлено 19 батарей 

305, 306.307,309, 310 

 

Листопад 

грудень 

Марейчук 

О.В., слюсарі 

 

За рахунок СФ – 67960 

грн.,та залучених коштів - 

2540 грн.  

35. 
Облаштування 

Дендропарку 

Очищення від сухостою 

перед входом в корпус А 

(з ліво) – 7650 м кв. (0,76 

га; 

Встановлення та 

Фарбування  5 лавочок ; 

Висадка двох хвойних 

дерев , підготовка вазонів; 

Виготовлено 3 урни.   

Листопад 

Садовник, 

Столяр. 

майстерня 

За рахунок залучених 

коштів,  

матеріали та фарба для 

лавок – 560 грн.; 

хвойні дерева, земля, фарба, 

утеплення – 1670 грн.; 

матеріали урни – 420 грн.  

36. 
Заходи економії 

енергоносіїв  

Обклейка дерев’яних 

вікон; 

Ремонт 8 вікон (стеління), 

майстерня корпус Б, 217 

кабінет; 

Встановлення одного 

вікна 3 поверх корпус А 

коридор   

    

Листопад 

Прибиральни

ці; 

Литвинюк 

М.П.; 

 

 

За рахунок залучених 

коштів,  

Вікно – 6900 грн. з них: 

4800 грн. за допомогою 

викладача (Богач Ю.В.), 

1100грн. за рахунок 

залучених коштів  

37. 

Удосконалення 

системи 

водопостачання  

218 кабінет,  

заміна крана та 

умивальника в 

службовому 

санвузлі 2 поверх 

корпус А  

Заміна вмивальника 

тюльпан з краном та 

системою водовідведення    

Листопад 

слюсарі 

 

 

За рахунок СФ  

Тюльпан, крани 2340 грн. 

38. 

Удосконалення 

системи 

водопостачання  

встановлення 

бойлера в 

службовому 

санвузлі 1 поверх 

корпусу Б 

Ремонт б/у бойлера 

(зварювання, заміна , 

встановлення та 

підключення до 

енергоносіїв та 

водопостачання     

Листопад 

слюсарі 

 

 

За рахунок СФ  

Ремонт бойлера 280 грн., 

матеріали – 360 грн. 

39. 

Удосконалення 

системи опалення  

малий спортивний 

зал 1 поверх 

корпусу Б 

Встановлення двох 

інфракрасних нагрівачів з 

реконструкцією системи 

електрозабезпечення  

Листопад 

орендатори 

За рахунок орендаторів 

(гімнастика) – 9680 грн. 

40. 

Встановлення 

пластикових 

дверей 309 

аудиторія корпусу 

Б   

Встановлення  

пластикових дверей 

Листопад  за 

рахунок 

студентів 

За допомогою викладача 

(Швець Т.В.) – 7800 грн.  
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41. 

Встановлення 

пластикового 

вікна , кабінет 305 

корпусу А   

Встановлення одного 

вікна      

Листопад 

за рахунок 

студентів 

За допомогою завідуючої 

відділенням (Леонова К.Л.) 

– 6200 грн.   

42. 

Встановлення 

пластикових вікон 

, кабінет 212 

корпусу  Б    

Встановлення чотирьох 

вікон      

Грудень 

за рахунок 

студентів 

За допомогою викладача  

(Гратій Т.І) –  18000 грн.   

43. 

Поточний ремонт 

удосконалення 

системи 

освітлення 226 

кабінету, корпусу 

А   

Демонтаж 6 старих 

непрацюючих ламп та 

встановлення дві 

світлодіодні лампи,   

встановлення 6 розеток та 

1 вимикача, підготовка та 

фарбування стелі – 12,6 

кв.м, стін – 26,5 кв.м, 

проводка Інтернету  

Грудень 

Письменний 

В.С, 

Марейчук 

О.В. , 

Пархоменко  

В.О. 

За рахунок СФ -2шт – 

світлодіодні лампи -760 грн. 

за рахунок залучених 

коштів 680 грн.  

44. 

Удосконалення 

системи 

зовнішнього 

освітлення 

корпусу А 

 Заміна одного та 

встановлення  одного 

прожектора на будівлі 

корпусу, встановлення 

двох прожекторів на 

центральної алеї корпус А  

Грудень 

Письменний 

В.С 

За рахунок залучених 

коштів 1650 грн.  

 

Всього витрачено коштів: За рахунок СФ – 99813 грн. 

                                   За рахунок НМ – 46040 грн.  

                                   За рахунок залучених коштів – 56958 грн. 

 

6. Фінансова діяльність 
 

Бюджетне фінансування за 10 міс. 2018 р. складає 10156,92 тис. грн., що 

становить 75,03 %, від отриманої загальної  суми  13537,98 тис. грн. Кошти 

отриманні за рахунок загального фонду, були спрямовані на покриття лише 

захищених статей видатків: на оплату праці та нарахування на заробітну плату  

у сумі 9668,58 тис. грн., що складає  95,2 % у всіх витрат  державного бюджету.  

Витрати на оплату праці  за 10 міс. 2018 р. у порівнянні з 2017 роком 

зросла  на суму  2571,06 тис. грн., в наслідок   підвищення заробітної плати у 

2018 р.  

Витрати на стипендію і на соціальну виплати пільгового контингенту 

серед студентів коледжу становить 2238,03 тис. грн., що складає 20,3 % всіх 

витрат  державного бюджету. 354,2 тис. грн. витрачено на покриття 

комунальних послуг. 

Доходи і витрат по КНТІІС ОНАХТ за 10  місяців 2017-2018 р. 

 

Показники Питома Співвідн За 10 Пито Співвідн За 10 Відхиле
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вага від 

всієї 

суми 

витрат,

надход

жень 

(%) 

ошення 

витрат 

бюджетн

ого і 

конт- 

рактного  

фінансу- 

вання (%) 

місяців 

2017 р. 

(тич.грн.) 

ма 

вага 

від 

всієї 

суми 

витра

т,надх

оджен

ь (%) 

о- 

шення 

витрат 

бюдж і 

контрак 

фінансу 

вання 

(%) 

місяців 

2018г 

(тис.грн.) 

ння 

(+),(-) 

тис.грн. 

Надходження 

грошових 

коштів 

100  10966,92 +19  13537,98 +2571,06 

 за рахунок 

держ. бюджету 
73,17  8024,12 75,03  

 

10156,92 

 

+2132,8 

за рахунок 

спец. фонду 
26,83  2942,8 24,97  

 

3381,06 

 

+438,26 

За навчання   2150,5   2952,6 +802,1 

Перехідн.зали

шок на поч. р. 
  1122,38   1028,4 93,98 

Витрати по 

коледжу  

на 01.11.18 

100  10544,84 100  12755,49 +2210,65 

В т.ч. за 

рахунок держ. 

бюджету 

 74,69 7876,28 78,4  10000,77 +2124,49 

за рахунок 

спец. фонду 
 25,31 2668,56 21,6  2754,72 +86,16 

Витрати на  

оплату праці   

по коледжу 

54,12  7619,44 70,73  9668,58 +2049,14 

В т.ч. за 

рахунок 

держ.бюджету 

 78,76 6000,89  79,47 7684,01 +1683,12 

за рахунок 

спец. фонду 
 21,24 1618,55  20,53 1984,57 +366,02 

Нарахування 

на оплату 
  1675,82   2120,56 +444,74 
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праці всього 

В т.ч. за 

рахунок держ. 

бюджету 

 78,9 1322,22  79,53 1686,54 +364,32 

за рахунок 

спец. фонду 
 21,1 353,6  20,47 434,02 +67,5 

Кільк. ставок 

викладачів 
  73,51   76,16 +2,65 

В т.ч. за 

рах.держ.бюд 
 58,8 43,26  57,6 43,9 +0,64 

за рах.спец. 

фонду 
 41,2 30,25  42,4 32,26 +2,01 

Контингент 

по коледжу на 

01.10.18 (чол.) 

  907   909 +2 

денна ФН   828   795 -33 

Б-т  60,0 484  58,5 486  

К-т  40,0 344  41,5 309  

Заочна ФН   79   114 +35 

Витрати на 

придбання 
  198,5   134,5 -64 

В т.ч. за 

рахунок держ. 

бюджету 

  43,1  4,0 43,5  

за рахунок 

спец. фонду 
 100 155,4  96,0 91,04  

Послуги,  крім 

комунальних 

спец. фонд 

  85,5   99,5 +14 

Витрати на 

відрядження 

ін. 

поточ.витрати 

спец.фонд 

  3,8   15,2 +11,4 

Витрати на 

ком. послуги, 

по коледжу 

  288,41   354,2 +65,79 

за рахунок 

держ. 

бюджету: 

  217,4   287,1 +69,7 

тепло   -   27,7  

вода   21,9   63,4  
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ел.енерг.   195,51   196,0  

за рахунок 

спец. фонду: 
  71,0   67,1 -3,9 

тепло   -   4  

вода   58,0   42,8  

ел.енерг.   -1,6   -57,9  

прир. газ   14,4   20,3  

Стипендія   1947,8   2238,03  

Податки за 

рах. 

спец.фонду 

  87,9   1,6  

Капітальні 

видатки   65,3   -  

 

В кошторисі витрат зі спеціального фонду основна частина припадає на 

оплату праці та нарахування  на заробітну плату, що становить 70,1%  від 

загальної суми витрат. Лише 29,9 % припадає на покриття  витрат за 

комунальні послуги; послуги, крім комунальних,  на сплату  податків та  

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.  

За 10 місяців 2018 року надходження грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 2369,38 тис. грн. у порівнянні з 10-ма місяцями 2017 р., в т.ч. 1893,83 

тис. грн. за рахунок державного бюджету та 475,55 тис. грн. за рахунок 

спеціального фонду.  

        Джерелом формування доходів спеціального фонду є оплата за навчання, 

оренда приміщень і проживання в гуртожитку. Сума  доходу за навчання 

складає 2952,6 тис. грн., і  зросла на  802,1тис. грн. 

Доходи за  10 м. 2017-2018 р.   тис., грн. 

Показники 

За 10 

місяців 

2017 р. 

(тич.грн.) 

За  10 

місяців 

 2018 р.  

(тис.грн.) 

Відхилення 

(+),(-) 

Надходження грошових коштів 10966,92 13537,98 +2571,06 

В т.ч. за рахунок державного бюджету 8024,12 

 

10156,92 

 

 

+2132,8 

 

За рахунок спеціального фонду 

 

2942,8 

 

 

3381,06 

 

+438,26 
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В т.ч., за навчання 

 
2150,5 2952,6 +802,1 

Перехідний залишок  

на початок  року 
1122,38 1028,4 -93,98 

 

    За 10 місяців 2018 року витрати  грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 2571,06  тис. грн.,  у порівнянні з 10-ма місяцями 2017 р., в т. ч. 

2132,8 тис. грн., за рахунок державного бюджету та 438,26 тис. грн., за рахунок 

спеціального фонду. 

Кількість ставок викладачів по  коледжу у 2018 році зросли на 2,65 

ставок, ніж у 2017 р. 

 

Кількість  ставок викладачів за 10м 2017-2018 р.р. 

Показники 
За 10 місяців 

2017 р. (од.) 

За 10 місяців 

2018 р. (од.) 

Відхилення 

(+),(-) 

Кількість ставок 

викладачів 
73,51 76,16 +2,65 

В т.ч. за рахунок 

державного бюджету 
43,26 43,9 +0,64 

за рахунок 

спеціального фонду 
30,25 32,26 +2,01 

 

 Динаміка змін надходжень і витрат  грошових коштів, за 10 місяців 2018 

р., показує ріст даних показників, що свідчить платоспроможність та 

конкурентоспроможність  коледжу. 

        

 

Контингент за 10 місяців  2017-2018 р.р. 

Показники 

Співвідноше

ння витрат 

бюджетно- 

го і конт- 

рактного  

фінансу- 

вання (%) 

За 10 

місяців 

2017 р. 

(чол.) 

Співвідно- 

шення витрат 

бюджет- 

ного і 

контракт- 

ного фінансу- 

вання (%) 

За 10 

місяців 

2018р. 

(чол.) 

Відхилення 

(+),(-) 

(чол.) 

Контингент по 

коледжу на 

01.10., в т.ч 

 911  907 

 

-4 

 

денна ФН  828  795 -33 
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Б-т  484  486 -2 

К-т  344  309 -35 

Заочна ФН  104  79 +35 

К-т  104  79 +35 
          

Динаміка змін контингенту за 10 місяців 2018 р., показує зменшення  у 

порівнянні з 2017  р. даного показника, за рахунок скорочення чисельності сту-

дентів заочного відділення.  

В цілому фінансово-господарська діяльність коледжу є стабільною. 

Підтвердженням цьому є відсутність простроченої кредиторської 

заборгованості по оплаті праці та стипендії перед викладачами, 

співробітниками  та  студентами коледжу, по виплатах перед постачальниками 

товарів і послуг.  

 

 

 

 

 

         Директор  коледжу                                                          О.А. Глушков  


