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Навчально-виховний та виробничий процес у 2019 року здійснювався в 

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

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», Статут 

Одеської національної академії харчових технології,  Положення Про 

відокремлений підрозділ Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ,  Корпоративного кодексу 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 2019 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 10 педагогічних рад, на яких розглядались актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів за усіма спеціальностями підготовки молодших 

спеціалістів; 

- Викладачі коледжу постійно відвідують обласні методичні засідання.  

- В Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ відбулося 5 засідань Вченої ради КНТІІС ОНАХТ. У засіданні 

взяли участь декани і представники факультетів академії та члени колективу 

коледжу. 

-З аналізу роботи педколективу за 2019 рік. Представлено головні 

завдання роботи коледжу на 2020 рік; 

- Акцентовано увагу на вивченні нової документації щодо підготовки 

фахового молодшого бакалавра, з питань методичної стандартизації 

професійної підготовки фахових молодших бакалаврів; 

- Удосконалення матеріально технічної бази коледжу; 

- Створення нових лабораторій.  

 Навчальний процес на 01.01.2019 р. охоплював   906 студентів, з них: 793 

осіб за денною формою навчання  (бюджет –  485 осіб, контракт – 308 особи) і 

112 осіб за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 113 осіб). 
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Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста –  238 

студентів: на денному відділенні – 188 осіб, на заочному відділенні – 50 осіб, з 

них 38 отримали дипломи з відзнакою. 

Кращих студентів-випускників (59,4%) направлено до вступу до Одеської 

національної академії харчових технологій за відповідними напрямками 

підготовки і зараховано на навчання на ІІ та ІІІ курси. 

Відрахування студентів у 2019 році у порівнянні з минулими роками 

збільшився на 1,2%, що пов’язано з невдалими спробами складати ДПА у 

формі ЗНО. А також 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. 

На 01.01.2019р. навчально-практичну підготовку здійснювали 61 

педагогічних працівників, з них 1 особа – викладач – сумісник, та 4 кандидата 

наук. На теперішній час кількість науково-педагогічних співробітників 

збільшилась на 15 осіб, з них 4 – сумісника. 

Проведено моніторинг рівня наукової та професійної активності кожного 

педагогічного працівника коледжу. 

На кінець року бібліотечний фонд становив 100 025 примірників. 

Періодичні видання складають 7 найменувань.  

 

 

1. Методична робота 

 

За звітній період було отримано ліценцію щодо започаткування 

провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою 

Технологія приготування їжі. 

Відповідно до наказу МОН №1010л від 12.12.2019р. «Про ліцензування 

освітньої діяльності» було оформлено ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти за всіма спеціальностями 

коледжу: 075 Маркетинг, 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

101 Екологія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 161  Хімічні технології 

та інженерія, 172  Телекомунікації та радіотехніка, 185 Нафтогазова інженерія 

та технології, 181  Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 

Туризм. 

Переоформлено та отримано сертифікати за трьохзначними шифрами зі 
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спеціальностей 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 185 

Нафтогазова інженерія та технології.  

Ведеться активна робота з інтегрованості навчальних планів коледжу та 

академії, впроваджуються нові дисципліни, ведеться активна співпраця з 

кафедрами академії. Наприклад, введення дисципліна «Мікробіологія», яку 

викладали викладачі кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування на 

спеціальностях 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 241 

Готельно-ресторанна справа  сприяє скороченню дисциплін, що складатимуть 

академічну різницю за навчальними планами, та знайомству з викладачами 

кафедри, що робить ближчими наших студентів та викладачів ОНАХТ, сприяє 

підвищенню кількісного вступу випускників коледжу до академії. 

Ведеться робота щодо впровадження нових актуальних дисциплін у 

співпраці з кафедрою технології м´яса, риби і морепродуктів. 

Наразі актуальними завданнями стоїть відкриття нової спеціальності 122 

Комп’ютерні науки та залучення іноземних студентів за спеціальністю 185 

Нафтогазова інженерія та технології. 

Розпочалося навчання за навчальними планами-2019 з новими 

розподілом навчальних годин загальноосвітнього циклу. В циклах практичної 

підготовки збільшено кількість годин на практичне навчання, у вибіркові блоки 

додано більше дисциплін, що дає можливість зробити навчання студентів більш 

багатогранним та різноманітним, що відповідає вимогам сучасних 

роботодавців. 

Цьогоріч до нового навчального року з питань організації навчального 

процесу було залучено та прийнято на роботу 15 педагогічних співробітників, 

серед яких три кандидати наук, що сприяє омолодженню кадрів, привнесенню 

та  освоєнню новітніх освітніх тенденцій.  

В програмному комплексі ЄДЕБО було оновлено та внесено інформацію 

за новими викладачами щодо розподілу педагогічного навантаження, їх 

методико-педагогічного та професійного надбання. 

Продовжується робота Ради Молодих Викладачів, до якої залучено  

понад 25 викладачів коледжу, яким оказується методична допомога, 

зароджуються нові ідеї з розвитку коледжу, спеціальностей, дисциплін. За 

ініціативою ради молодих викладачів коледжу було організовано, оснащено та 

відкрито вчительську, де викладачі можуть відпочити та попрацювати над 

своїми НМК.  

Методична рада продовжує свою конструктивну роботу з прийняття 

важливих рішень щодо методичних аспектів, педагогічних питань, об’єму 

держзамовлення на 2020 рік, корелює свою роботу з Радою профілактики 

коледжу. Проведено моніторинг рівня наукової та професійної активності 
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кожного педагогічного працівника коледжу. Вперше циклові комісії зробили 

SWOT-аналіз своєї діяльності, що дозволило конкретизувати сильні та слабкі 

сторони роботи, визначити план розвитку не тільки самої циклової комісії, а й 

спеціальності. 

Відкрито нову комп’ютерну лабораторію, яка  збагачує матеріально-

технічну базу коледжу та сприятиме більш якісній підготовці студентів за 

існуючими спеціальностями. 

Закуплено обладнання, яке вже залучено безпосередньо до навчального 

процесу, для аудіювання при вивченні англійської чи німецької мови, що 

виводить викладання цих дисциплін на більш високий якісний рівень, а для 

студентів – звикати на слух розуміти іноземну мову під час її вимови.  

Постійно ведеться робота з оновлення змісту навчальних програм  

дисциплін, методичних рекомендацій щодо виконання практичних та 

лабораторних робіт. Щорічно оновлюється тематика курсових робіт та 

проектів, дипломних проектів. 

Збільшився бібліотечний фонд коледжу на 2530 підручників та складає на 

сьогоднішній день 100 025 підручників. 

Ведеться оновлення інформаційних пакетів -2019.  

На сайті коледжу систематично оновлювалась інформація щодо 

наповненості електронної бібліотеки коледжу. 

На меті стоїть питання впровадження технологій дистанційного навчання 

у співпраці з Центром дистанційної освіти ОНАХТ на базі освітньої платформи 

Mооdlе, що є дуже актуальним питання на сам перед для студентів заочної 

форми навчання. 

В аспірантурі продовжують навчання Дурбалова Н.І., Гратій Т.І., 

Волинчук О.В., Березовська Л.В., поступила до аспірантури – Бондаренко О.С.. 

Викладач Сагдєєва О.А. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 

21.06.01 Екологічна безпека.  

Для отримання другої вищої освіти до рядів студентів вступили на 

економічні спеціальності ОНАХТ Сагдєєва О.А., Крайз Л.В., Березовська Л.В.. 

У VI науково-методичній конференції викладачів коледжів ОНАХТ «Роль 

коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти» прийняли участь 13 

викладачів коледжу (Сагдєєва О.А., Крупіна Н.А., Котіц Н.М., Михайлов О.Г., 

Грубіна О.П., Допіра І.А., Романська О.А., Крайз Л.В., Закута О.А., Ролінська 

В.М., Пеньковська Т.К., Пеньковська Н.К., Березовська Л.В.). 

Цьогоріч викладачі коледжу прийняли участь: 

1. Сагдєєва О.А. – член журі ІІ етапу Олімпіади з галузі знань 18 

«Виробництво та технології» зі спеціальності 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 
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(наказ № 81-01 від 26.03.2019 р.);  член журі ІІ етапу Олімпіади з галузі знань 

18 «Виробництво та технології» зі спеціальності 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" (наказ № 4-01 від 09.01.2019 р.); Соколова В.І., 

Сагдєєва О.А., Крусір Г.В. Дослідження процесу компостування харчової 

суміші з використанням мікробіологічної добавки «Байкал ЕМ». Проблеми 

екологічної безпеки: Збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-

технічної конференції (Кременчук, 02-04 жовтня 2019 р.). Кременчук, 2019. – 

С. 84-87 с.; Крусір Г.В., Лівенцова О.О., Сагдєєва О.А., Мальований М.С., 

Зайцева Е.Ю. Дослідження процесів метанового зброджування стічних вод 

виноробства. Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, 

експлуатація, моніторинг: Матеріали III Міжнародної науково-технічної 

конференції (Львів, 23-25 жовтня 2019 року). Львів. Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. – С. 178-179. 

2. Березовська Л.В. –  конференція Інституту професійно-технічної освіти 

НАПНУ «Система стандартизації професійної підготовки молодших 

спеціалістів у коледжах та технікумах», м.Київ, 21.10.2019р.; обласний 

педагогічний інформаційно-практичний семінар «Дистанційне навчання: 

проблеми та перспективи», м.Одеса, 28.02.2019р.; ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференції «Використання інноваційних технологій в освітньому 

процесі», м.Білгород-Дністровський, 24.10.2019р.; інтернет-конференція 

«Проектні методи навчання», 16.11.2019р.; III Міжнародна науково-практична 

конференція «Пріоритетні напрямки розвитку науки», м.Львів, 26.12.2019р.. 

3. Пеньковська Н.К. – Всеукраїнської науково-практичної конференції 

ДНУ «Інститут модернізації закладу освіти», Тернопільський обласний 

комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти,06-07.06.2019р., ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференції «Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі», м.Білгород-Дністровський, 24.10.2019р.; 

Керівництво студентом (Пеньковська А.В. гр. 18-075), що прийняв участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Здоров’язбережувальні 

технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін», м.Тернопіль, 06-

07.06.2019 р.; участь у огляді-конкурсі методичних розробок та віртуальних 

ресурсів педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації 

Одеської області - методична розробка усного журналу «Історичні та соціально 

– правові аспекти становлення конституції України» - ІІ місце в номінації: 

інноваційна виховна діяльність викладача (педагогічні, методологічні 

дослідження), 2019. 

4. Левчук Т.Г. –  є постійним членом оргкомітету з організації і 

проведення обласних олімпіад, експертом, є членом оргкомітету у підготовці і 

проведенні конкурсу серед молодих вчителів історії;  участь у огляді-конкурсі 
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методичних розробок та віртуальних ресурсів педагогічних працівників 

закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації Одеської області із доповіддю 

«Формування інформаційної компетентності у студентів із використанням 

різних форм та методів дослідницької роботи (на прикладах проведення 

семінарських занять з елементами аналізу архівних документів)» в номінації: 

педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача (педагогічні, 

методологічні дослідження), 2019; керівник роботи студента Нальотова Олексія 

«Конституція УНР 1918 року, основні положення та її особливості» на 

обласному конкурсі студентських проектів на тему: «Українська нація у 

боротьбі за збереження ідентичності і відродження державності (1917-1921рр.) 

До сторіччя УНР» серед студентів ВНЗІ-ІІ рівня акредитації Одеської області. – 

І місце у номінації «Процес розбудови інститутів державності»,2019; виступ на 

засіданні обласної методичної комісії викладачів історії ВНЗ І – ІІ рівнів 

акредитації Одеської області із методичними порадами щодо змін до нової 

навчальної програми з історії України , вересень 2019; участь у тренінгу 

«Основи андрагогіки: особливості роботи з дорослими студентами в коледжах, 

технікумах» ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019; участь у тренінгу 

«Розвиток громадянських компетентностей» КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», 2019. 

 5. Мельничук С.А. – участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості 

роботи з дорослими студентами в коледжах, технікумах» ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 2019. 

 6. Лисяний А.О. – участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості 

роботи з дорослими студентами в коледжах, технікумах» ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 2019. 

 7. Гратій Т.І. – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференції 

«Використання інноваційних технологій в освітньому процесі» м.Білгород-

Дністровський, 24.10.2019р.. 

 8. Андрльє І.О. – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференції 

«Використання інноваційних технологій в освітньому процесі» м.Білгород-

Дністровський, 24.10.2019р.. 

 9. Шепелева О.В. – Міжнародний туристичний форум Creative 

Tourism.Traveling and finding yourself, ОНАХТ, 21.09.2019р.; конференція 

«Туристичний потік Одеської області», 26,27 .09.2019.   

 10. Допіра І.А. – конкурс інноваційних проектів Обласної методичної 

комісії викладачів економіки і фінансів ЗВО І - ІІ рівнів акредитації Одеської 

області «Інноваційний проект з виробництва цегли з недопалків сигарет як 

рішення багатьох екологічних проблем», м.Одеса, 27.11.2019р.; 

 11. Дурбалова Н.І. – VІІ Міжнародна науково-практична конференція 



 

9 

 

«Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття», 

м. Одеса, 15-16.10.2019р., ІІ  Міжнародна наукова конференція «Сучасні 

економічні дослідження: теорія, методологія, практикум», Польща, м. Кельце, 

27.09.2019р. (подача тезисів); 

 12. Онищук С.О. – І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку», м.Одеса, 21.05.2019р., фіналістка Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок фізичної культури, м.Львів, 26-28.11.2019р.; 

 13. Гусак-Шкловська Я. Д. – участь у конкурсі методичних розробок 

викладачів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (березень 2019); керівництво студентами 

ІІІ курсу гр.17-2 гро Притульчик Вікторія та Масленнікова Ельвіра – участь у 

Всеукраїнському конкурсі «World sceels 2019» (листопад 2019). 

 14. Зданевич В.Ф. – Міжнародна науково-методична конференція 

«Актуальні питання підготовки фахівців логістики збройних сил України: зміст, 

технології, якість», м.Одеса, 19.04.2019р.; 

 15. Галеніна І.С. – І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку», м.Одеса, 21.05.2019р.. 

 16. Крупіна Н. А. – Національний банк України, Проект USAID KSE, 

прослухала курс освітнього лекторію для викладачів ЗВО,19.09.2019р. 

 

Викладачами коледжу підготовлено до друку: 

1. Пеньковська Н.К. – Навчально-методичний посібник з дисципліни 

«Основи правознавства» – 50 сторінок; Методичні рекомендації, вимоги щодо 

виконання та оформлення практичних робот з дисципліни «Основи правознав-

ства»  для студентів всіх спеціальностей – 40 сторінок. 

2. Левчук Т.Г – «Формування інформаційної компетентності у студентів із 

використанням різних форм та методів дослідницької роботи (на прикладах 

проведення семінарських занять з елементами аналізу архівних документів)» – 

12 сторінок. 

Студенти коледжу приймали участь у обласних олімпіадах серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області з 11 предметів, приймали участь в 

конференціях академії та спортивних змаганнях. Під керівництвом к.т.н. 

Сагдєєвої О.А. студентка спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія» 

Щербань В.А. стала переможницею Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт «Black Sea Science - 2019» у напрямку екологія та охорона 

навколишнього середовища. 

Викладачі коледжу постійно відвідують обласні методичні засідання.  

В Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
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ОНАХТ відбулося 5 засідань Вченої ради КНТІІС ОНАХТ. У засіданні взяли 

участь декани і представники факультетів академії та члени колективу коледжу. 

 

1.1. Підвищення кваліфікації 

1. Глушков Олег Анатолійович – підвищення кваліфікації в Гомелівському 

Державному Технічному Університеті ім. П.О. Сухого, м.Гомель, 

Біларусь,  25.06.2019 – 05.10.2019р.. 

 

Курси підвищення кваліфікації в КЗВО "Одеської академії неперервної 

освіти Одеської обласної ради" пройшли: 

1. Левчук Тамара Григорівна – викладач історії, за програмою «Розвиток 

громадянських компетентностей» 24.05.19р 

2. Галеніна Ірина Степанівна – вчителів здоров´я та фізичної культури, 

13.05.19 – 01.06.19р.. 

3. Галинська Тетяна Сергіївна – вчителів англійської мов, 25.02.19р.- 

09.03.19р.. 

4. Волинчук Олена Валеріївна –  вчителів зарубіжної літератури, 18.06.19р - 

06.07.19р.. 

5. Чумаченко Олена Володимирівна – вчителів англійської мови, 21.06.19р. - 

05.07.19р.. 

6. Пруднікова Ярослава Петрівна – вчителів зарубіжної літератури, 

09.09.19р - 28.09.19р.. 

7. Стельмах Наталія Юріївна – учителів предмета «Захист Вітчизни», 

18.11.19р. - 30.11.19р.. 

8. Леонова Дар'я Ігорівна – учителів біології, 02.12.19р. - 14.12.19р. 

9. Кулатов Віталій Миколайович – учитель здоров'я та фізичної культури, 

15.10.19р. - 02.11.19р.. 

 

Курси підвищення кваліфікації для військовослужбовців та науково-

педагогічних працівників Відповідно до наказу Міністра оборони України від 

04.04.2017 року №202 «Про організацію та проведення підвищення кваліфікації 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних 

службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України» на базі 

військової академії, м.Одеса – Зданевич Володимир Федорович (04.02.2019 – 

04.03.2019р.р.). 

 

Шляхом стажування в Одеської національної академії харчових 

технологій: 
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1. Федотов Павло Васильович –  кафедра електромеханіки та мехатроніки 

виробничих процесів,15.11.18 — 15.01.19 р.. 

 

Шляхом стажування на профільному підприємстві/виробництві: 

1.  Гратій Тетяна Іванівна –  ТОВ «DS-electro» (автоматизовані системи 

керування та комп’ютерно-інтегровані технології), 21.10.2019 – 

21.01.2020р.р. 

2.  Бурнас Нелі Петрівна – ТОВ «Одітелком» (автоматизовані системи 

керування та комп’ютерно-інтегровані технології), 11.11.2019 – 

11.02.2020р.р. 

 

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

національної академії харчових технологій:  

Одержали диплом 
Навчаються 

на другому курсі на першому курсі 

1. Черненко І.В. 

2. Андрльє І.О. 

3. Стоянова В.В. 

4. 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.Бондаренко О.С. 

2. Галинська Т.С. 

3. Колесніченко Д.І. 

4. Конотопська Н.Р. 

5. Лисяний А.О. 

6. Нестеренко А.О. 

7. Новгородська О.С. 

8. Онищук С. О. 

9. Перель Н.М. 

10.Пруднікова Я.П. 

11.Чумаченко О.В. 

12.Шепелева О.В. 

13.Шинкарук Ю.А. 

14.Калюта Н.М. 

 Загалом випускниками ВШПМ стали вже 13 викладачів коледжу, а 23 – 

продовжують. 

На курсах підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  у ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України за темами курсових робіт 

наступні викладачі з 11.03-11.10.19р.:  

№ ПІБ Теми рефератів 

1.  

Андрієнко 

Микола 

Якович 

Методична розробка до практичних занять з 

дисципліни «Системи керування 

електроприводами» 
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№ ПІБ Теми рефератів 

2.  

Бурнас 

Неллі 

Петрівна 

Мультімедійна презентація лекцій «Розрахунок 

та вибір пускозахисних апаратів у 

принципових електричних  схемах живлення» 

3.  

Вівдіч 

Майя 

Ісаківна 

Місце інформатики та обчислювальної техніки 

у формуванні сучасного спеціаліста 

4.  

Волчков 

Ігор 

Володимирович 

Технологія застосування мікропроцесорної 

системи ARDUINO-UNO   у навчальному 

процесі 

5.  

Допіра 

Ірина 

Анатоліївна 

Практичний досвід проведення навчальної 

практики  з «Організації підприємницької 

діяльності» 

6.  

Драганова 

Оксана 

Іванівна 

Засоби та технології забезпечення якості вищої 

освіти 

7.  

Зданевич 

Володимир 

Федорович 

Методика викладання дисципліни «Хімія і 

технологія переробки нафти і газу» 

8.  

Левчук 

Тамара 

Григорівна 

Формування інформаційної компетентності у 

студентів із використанням різних форм та 

методів дослідницької роботи (на прикладах 

проведення семінарських занять з елементами 

аналізу архівних документів) 

9.  

Лисяний 

Андрій 

Олександрович 

Педагогічна практика античності та її проекція 

на сучасну методику викладання філософії у 

коледжі 

10.  

Мельничук 

Сергій 

Анатолійович 

Методичні рекомендації до навчання історії за 

допомогою різних типів навчальних текстів 

11.  

Михайлов 

Олег 

Григорович 

Організація заходів з безпеки життєдіяльності 

під час проведення навчально-виховного 

процесу у коледжах 

12.  

Нікішин 

Володимир 

Павлович 

 

Робота в навчальній спеціальній лабораторії 

коледжів  
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№ ПІБ Теми рефератів 

13.  

Овсова 

Галина 

Василівна 

Організація проведення семінарських занять 

14.  

Орлова 

Тетяна 

Львівна 

Визначення форм контролю знань студентів та 

методичне забезпечення контрольних заходів  

15.  

Ролінська 

Вікторія 

Михайлівна 

Методичні особливості викладання правових 

дисциплін для здобувачів неюридичних 

спеціальностей 

16.  

Станчева 

Інна 

Анатоліївна 

Соціальні функції освіти та особливості її 

реалізації у коледжах  

17.  

Федоров  

Микола  

Олександрович 

Методика проведення практичних занять зі 

спеціальних дисциплін 

18.  

Федотов 

Павло 

Васильович 

Системний підхід в організації та методичному 

забезпеченні при проведенні лабораторно-

практичних занять 

Взяли участь у тренінгу «Освіта осіб з особливими освітніми потребами» 

університету менеджменту освіти НАПН України наступні педагогічні 

працівникі: Левчук Т. Г., Мельничук С.А., Лисяний А.О., Федотов П. В., 

Волчков І.В., Овсова Г.В. 

 

1.2 Атестація 

У 2019 році атестувалися наступні педагогічні працівники із присвоєн-

ням (підтвердженням) кваліфікаційної категорією: 

№ 

п/п 
П.І.Б. 

На встановлення (підтвердження) 

категорії 

1 
Котіц Наталія 

Миколаївна 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

2 
Допіра Ірина 

Анатоліївна 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

3 
Крупіна Наталія 

Анатоліївна 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

      4 
Закута Олена 

Анатоліївна 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

5 
Степаненко Ірина 

Володимирівна 

Спеціаліст ІІ категорії 

(підтвердили) 
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№ 

п/п 
П.І.Б. 

На встановлення (підтвердження) 

категорії 

6 
Ролінська Вікторія 

Михайловна 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

7 
Михайлов Олег 

Григорович 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

8 
Сагдєєва Ольга 

Анісівна 

Спеціаліст вищої категорії 

(присвоєння) 

9 
Грубіна Олена 

Петрівна 

Спеціаліст вищої категорії, 

Старший викладач  

(підтвердження) 

10 
Пеньковська Тетяна 

Констянтинівна 

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

(підтвердження) 

11 
Романська Олена 

Андріївна 

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

(підтвердження) 

 

Таким чином, у 2019 році атестувалися викладачі: 

- Спеціаліст вищої категорії , викладач-методист  - 2; 

- Спеціаліст вищої категорії , старший викладач  - 1; 

- Спеціаліст вищої категорії – 1; 

- Спеціаліст І категорії – 2; 

- Спеціаліст ІІ категорії – 5. 

 

Список педагогічних працівників, які підлягають атестації 2019-2020 н.р. 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові 

Є кваліфікаційна 

категорія, звання 

 На кваліфікаційну 

категорію, звання 

(присвоєння/ 

підтвердження) 

Чергова атестація ( попередня атестація - 2015р.) 

1. 
Стельмах Наталія 

Юріївна 
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

2. 
Редунов Геннадій 

Михайлович 
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

3. 
Лисяний Андрій 

Олександрович 
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

4. 
Прудникова Ярослава 

Петрівна  
Спеціаліст 

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

5 
Вдовиченко Ольга 

Володимирівна 
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 
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№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові 

Є кваліфікаційна 

категорія, звання 

 На кваліфікаційну 

категорію, звання 

(присвоєння/ 

підтвердження) 

6 
Андрльє Ірина 

Олегівна 
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

7 
Волков Ігор 

Володимирович 
Спеціаліст  

Спеціаліст ІІ категорії 

(присвоєння) 

8 
Спірідонова Наталія 

Георгіївна 
Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст І категорії 

 (підтвердження) 

9 
Леонова Каріна 

Леонідівна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

(підтвердження) 

10 Леонова Дар'я Ігорівна Спеціаліст  

Спеціаліст вищої 

категорії,  

 (присвоєння) 

11 
Галеніна Ірина 

Степанівна 
Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

Позачергова атестація 

12 

Гусак-Шкловська Яна 

Дмитрівна 

(попередня атестація 

2017р) 

Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

13  

Бондаренко Оксана 

Станіславівна 

(попередня атестація 

2016р) 

Спеціаліст ІІ категорії 

Спеціаліст І категорії 

(присвоєння) 

14 

Гратій Тетяна Іванівна 

(попередня атестація 

2017р)  

Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

 (присвоєння) 

 

2. Успішність 

Результати Державної підсумкової атестації загальноосвітніх дисциплін 

Назва відділення 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

Технологій 100,0 75,4 

Інженерії 96,0 51,7 

Інфраструктури 100,0 63,6 

Разом по коледжу 98,7 63,6 
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Результати складання Державної підсумкової атестації у формі  

Зовнішнього незалежного тестування 

Кількість заре-

єстрованих  

студентів 

Не з’явились Не склали Склали 

Українська мова (та література) 

245 
13 45 187 

5% 19% 76% 

Математика 

126 
8 17 101 

6% 14% 80% 

Історія України 

96 
2  1 93 

2% 1% 97% 

Повторно українська мова (та література) 

23 
1 8 14 

4 % 35 % 61 % 

 

Результати складання літньої та зимової заліково-екзаменаційних сесій 

Назва відділення Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

ПЗСО 87,3 61,1 

Технологій 94,6 56,8 

Інженерії 93,7 52,8 

Інфраструктури 90,85 63,7 

Разом по коледжу 91,61 60,60 

 

Результати державної атестації випускників (державні іспити) 

Назва спеціальності 
Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність, 

% 

5.04010602 Прикладна екологія 100,0 71,0 

075 Маркетинг 100,0 89,5 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
100,0 90,0 
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5.05090301 Монтаж, обслуговування 

і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку 

100,0 87,5 

5.14010101 Готельне 

обслуговування 
100,0 62,5 

5.14010301 Туристичне 

обслуговування 
100,0 100,0 

Разом по коледжу 100,0 83,4 

 

Захист дипломних проектів 

Назва спеціальності 
Загальна успішність, 

% 
Якісна успішність,% 

5.05130103 Переробка нафти і газу 91,7 66,7 

5.05030201 Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва 

100,0 88,0 

5.05030201  Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 

100,0 50,0 

5.05070104 Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

100,0 60 

Разом по коледжу 97,92 66,17 

 

Випуск молодших спеціалістів у 2019 році: 

- Денна форма навчання – 188 (з них з відзнакою – 36);  

- Заочна форма навчання – 50 (з них з відзнакою – 2); 

- Всього 238 (з них з відзнакою – 38). 

 

Випуск по відділенням Молодші спеціалісти Диплом з відзнакою 

Технологій 69 20 

Інженерії 57 6 

Інфраструктури 62 10 

Разом по коледжу 188 36 
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Відраховано студентів протягом 2019 року 

 

 За календарний 2019 рік було відраховано студентів контрактної форми 

навчання - 43 особи, бюджетної форми навчання – 39. На підставі отриманих 

даних відрахування студентів протягом 2019 року було зроблено моніторинг за 

курсами та спеціальностями. Відповідно бачимо, що найбільша кількість 

відрахувань відбулася на ІІ - ІІІ курсах, що пов’язано зі складанням ДПА у 

формі ЗНО на низькі бали. Проте 32 студенти поновилися на навчання, 

причому на  контрактну  форму навчання. 

 

 

3. Навчально-виробнича робота 

 

3.1. Навчально-виробнича практика 

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

довою частиною навчального процесу, що має на меті закріплення та поглиб-

лення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбутньої 

спеціальності, нагромадження досвіду самостійної роботи. Навчально-

виробнича практика студентів складається с навчальних, технологічних та пе-

реддипломних практик.  

Всього за 2019 рік було проведено практик для 47 навчальних груп, з 

яких 20 практик було проведено на підприємства галузі (табл. 1), 27 було про-

ведено на базі коледжу – в спеціалізованих майстернях та лабораторіях. 

 

 

3.1.1 Навчальні практики 

На початку року до програми слюсарних та електромонтажних навчаль-

них практик внесено поточний ремонт майстерень та лабораторій. Результатом 

практичної складової навчального року є виконання силами навчальних майс-

терень та студентів, які перебували на різних видах навчальних практик, є ви-

конання робіт поточного та спеціального призначення.  

Оптимізація графіку навчального процесу з переглядом термінів навча-

льних впродовж року дозволяє ефективно використовувати аудиторні години 

навчального семестру, використовувати спеціалізовані приміщення під час ос-

новної канікулярної сесії та підвищити якість практичних робіт, що проводять-

ся.  

Залучення студентів, які мають академічні заборгованості, до виконання 

практичних завдань в механічних та слюсарних майстернях є регуляторним та 

дійовим механізмом з підвищення якості підготовки фахівців та організації по-

точних робіт. 
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Оновлення кадрового складу майстрів з виробничого навчання (розподіл 

годин майстрів для молодих спеціалістів) дозволяє ефективно використовувати 

людські, часові та матеріальні ресурси, що позитивно відображається на ово-

лодінні студентами професійних компетентностей. 

Так, в 2019 році виконано наступне: 

- Ремонтні роботи в майстернях слюсарних робіт (ремонт 12 віконних 

фрамуг з заміною скла (більше 40 м2); виконання вимог електробезпеки 

через пофарбування та оптимальне розташування електрощитів та елект-

рорубільників; організовано робоче місце зі встановленою вентиляцій-

ною системою для зварювального посту; виконано косметичний ремонт; 

оновлено робочі місця для проведення слюсарних робіт студентами); 

- Ремонт механічних майстерень (косметичний ремонт, встановлення до-

поміжного обладнання – шаф, полиць, відремонтовано 2 станки, всі стан-

ки зачищено та пофарбовано, заміна віконних фрамуг, скла; встановлено 

вхідні двері); 

- Ремонт коридору - шпатлювання, пофарбування стін, біля 180 м2; 

- Звільнення приміщень навчальних класів – косметичний ремонт одного з 

приміщень, поточна інвентаризація обладнання в двох приміщеннях з 

підготовкою до подальшого ремонту.  

Результатом виконаних програм навчальних практик студентами є: 

- ремонт аудиторних стільців та столів (корпус А, ауд. 401, 410, 310, 308, 

417, всього більше 30 стільців, 10 парт); 

- рубка металу, виготовлення заготівок для комплектації урн для сміття 

(більше 10 виробів) та кронштейнів для вогнегасників ОП5 (більше 20 

виробів) в рамках слюсарної практики; 

- ремонт відкритої трубної проводки з підключенням освітлювальної арма-

тури, установка щитка управління з трьома автоматами з підключенням 

електромережі (корпус Б, ауд. 216); 

- ремонт, обслуговування, запуск свердлильного настільного верстата з 

протягуванням кабелю та підключенням до електромережі (корпус Б, 

ауд. 216); 

- пофарбування верстатного парку майстерень та металевих слюсарних 

шаф (більше за 100 м2); 

- пофарбування газової магістральної труби діаметром 150 мм довжиною 

120 м.п.; 

- пофарбування торцевої поверхні гаражів (біля 110 м2); 

- ремонт двостулкових дверей запасного виходу (корпус Б, 2 одиниці); 

- виготовлення світильника на світлодіоді та монтаж під робочою зоною 

верстата з пультом дистанційного включення;  
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- комплектація стенду рівноприскореного руху для кабінету фізики; 

- фарбувальні роботи з естетичним ефектом в дендропарку. 

Отже, навчальна практика є опорним базисом надбання практичних на-

вичок студентами, які охоплюють весь спектр слюсарної, монтажної та механі-

чної справи. З урахуванням специфіки кадрового складу та реалій матеріально-

технічної бази проведення навчальних практик в 2018-2019 навчальному році 

можна вважати успішним. Серед новацій цього напрямку роботи є поєднання 

навчання практичним навичкам з корисним ефектом для матеріально-технічної 

бази коледжу, співпраця з адміністративно-господарською частиною, оновлен-

ня та удосконалення бази навчальних майстерень, застосування знань та умінь 

на практиці, впровадження системи відпрацювання академічних заборгованос-

тей студентами різних курсів та спеціальностей в майстернях та лабораторіях, 

оптимізація графіку проведення навчальних практик в майстернях та лаборато-

ріях коледжу. 

Також, вперше цього року в листопаді студенти коледжу взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності WorldSkills. До конкурсу 

від коледжу висунуто п’ять кращих студентів коледжу з п’яти компетентнос-

тей – зварювальні роботи, електромонтажні роботи, слюсарні роботи, конди-

терське мистецтво, кулінарне мистецтво. За результатами регіонального відбо-

ру один зі студентів коледжу посів 3 місце в компетентності слюсарні роботи 

та один студент став переможцем та рекомендований до другого етапу Всеук-

раїнського конкурсу з електромонтажних робіт, що свідчить про підвищення 

якості отриманих практичних навичок в ході практичного навчання. 

 

      
 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

   



 

22 

 

   
 

   
 

3.1.2. Технологічні та переддипломні практики 

Технологічні та переддипломні практики проводяться на базових підпри-

ємствах, з якими укладено типові договори: Одеське ЛВУМГ,  ПАТ "Одеснаф-

топродукт", ОМУ  ЕГГ ПАТ "Одесагаз" (ГНС), ПАТ "Одесагаз", ДП "УКРАВ-

ТОГАЗ"  РВУ "Київавтогаз",  АТ  "Одесаобленерго", Публічне акціонерне то-

вариство «Укрпошта»,  Одеська дирекція Поштамт-ЦПЗ №1, ТОВ БМП "ВОЛ-

СБУД", ТОВ "Холодмонтажавтоматика", Департамент екології та розвитку ре-

креаційних зон Одеської міської ради, Державна екологічна інспекція Північ-

но-Західного регіону Чорного моря ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", ТОВ "Модерн-

Трейд", ТОВ "Епіцентр-К", ТОВ «ВК-ІНВЕСТ 2005», ПрАТ «Чорноморський 

паливний термінал», ТОВ «Новатек-Електро», ПП «ТЕПЛОЕНЕРГОНАЛАД-

КА», ДП Одесастандартметрологія», Державний регіональний проектно-

вишукувальний інститут, ТОВ «ІНФОРМІР», ТОВ «Рейкарц Хотел Менедж-
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мент», Компанія «Top Waffle»: ФОП Кравченко Г.П., ФОП  Новокрещенов 

О.В., ФОП  Шишкіна Г.П. , ФОП  Шишкіна І.А., ТОВ «КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1», 

ТОВ «Фудмаркет Олександрівський», ТОВ «Рея Руж», Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку, Філія управління «Укргазтехзв’язок», ТОВ 

«Селезньов Тур», Турфирма «ZARA TRAVEL», ТОВ «Л.А.Р.К.», ТОВ «Грон-

те», Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації, Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Кому-

нальна установа «Одеський історико-краєзнавчий музей», ПАТ «Укргазбанк», 

ПАТ «МТБ», ТОВ «Ажур», гостинно-ресторанний комплекс, Готельно-

ресторанний комплекс «Париж». 

Технологічні практики всіх спеціальностей забезпечено базовими підп-

риємствами. За навчальний рік укладено більше 20 договорів з базовими підп-

риємствами (кількість підприємств на кінець 2019 року становить 61 проти 30 

підприємств в 2018 році) за принципом вибору сучасної матеріально-технічної 

бази, актуальності підприємства для підготовки спеціалістів, відповідності но-

вітнім тенденціям у виробничій діяльності, що дозволяє плідно використовува-

ти досягнення науково-технічного прогресу в навчальному процесі та профе-

сійній сфері. Також близько 100 студентів на рік проходять технологічну прак-

тику на підприємствах, з якими  укладено власні договори та на яких студенти 

працевлаштовуються під час навчання.  

 

Порівняльна таблиця баз виробничої практики для студентів коледжу 

Спеціальність  Кількість підприємств 

2018 2019  

Нафтогазова інженерія та технології 5 7 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 5 

Телекомунікації та радіотехніка 2 4 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 5 8 

Екологія 2 3 

Маркетинг 4 6 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 4 6 

Хімічні технології та інженерія 1 3 

Туризм 3 5 

Готельно-ресторанна справа 2 14 

Всього 30 61 

 

В освоєнні баз практик беруть участь голови циклових комісій, керівни-

ки практик, керівники курсового та дипломного проектування, що дозволяє ви-

кладачам спеціальних дисциплін долучитися до досягнень сучасної виробничої 
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сфери та модернізувати навчальні програми за досвідом передових підпри-

ємств. 

Таким чином, в 2019 році було збільшено кількість баз виробничих прак-

тик. Позитивними особливостями співпраці з підприємствами галузей є заціка-

вленість власників підприємств в спеціалістах, яких готує коледжу, пропозиції 

щодо подальшої тривалої співпраці, сучасність матеріально-технічної бази під-

приємств, конкурентоспроможність, на деяких спеціальностях пропозиції пе-

ревищують попит.  
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3.2. Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота коледжу тісно пов’язана з набором студентів 

до коледжу, з одного боку, та продовженням навчання в ОНАХТ, з іншого бо-

ку.  

 

3.2.1. Профорієнтації вступників щодо вступу 

 Так, зусиллями викладачів та студентів коледжу за 2019 навчальний рік 

проведено більше за 120 заходів з профорієнтації вступників щодо вступу. 

 

 Заходи профорієнтаційної спрямованості, які організовано та  

проведено в 2019 навчальному році 

№ 

п/п 

Тип заходу Кількість 

1 Дні відкритих дверей  5 

2 Виїзні заходи 17 

3 Відвідування НВК міста 87 

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

 Всього 121 

 

Профорієнтаційна робота проводиться серед потенційних вступників до 

коледжу постійно протягом року. До традиційних методів профорієнтаційної 

роботи долучено новітні сучасні форми, які дозволяють використовувати над-

баний досвід у цієї сфері та апробувати  актуальні методики. Так, серед пере-

дових надбань в сфері профорієнтації варто виділити: 

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

них заходах; 

- успішна апробація нових форм Днів відкритих дверей («студент-

вступнику», стиль College education event) 

- неформальне спілкування студентів зі вступниками в ході екскурсій до 

коледжу та дендропарку запрошених груп школярів; 

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

ризувати студентство як соціально активний прошарок; 

- посилення співпраці зі школами району міста (зустріч з директорами, ро-

зробка спільного плану профорієнтаційних заходів, виступи на випуск-

них заходах);  

- активізація коледжу в соціальних мережах, зокрема, на платформі 

Facebook, Instagram.  
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Традиційними заходами залишається рекламна кампанія за допомогою 

поліграфічної продукції, профорієнтації студентами та викладачами в район-

них ЗОШ під час канікул, профорієнтаційна робота з підприємствами та базами 

практик, робота сайту з постійним оновленням та модернізацією.  

Так, в 2019 році можна вважати успішною роботу з проведення профорі-

єнтаційних заходів серед молоді, зокрема, розробку та апробацію нових видів 

профорієнтаційної роботи, залучення студентської спільноти та ефективну ро-

боту студентської ради коледжу в цьому напрямку; зацікавленість міських та 

громадських структур в студентах коледжу (порівняно з минулим роком); збі-

льшення відвідувачів днів відкритих дверей; знаходження дійових форм проф-

орієнтаційної роботи, які потребують подальшої розробки. 

Результатом успішної профорієнтаційної роботи є збільшення вступників 

до коледжу під час вступної кампанії 2019 року (308 осіб), збільшення контин-

генту контрактної форми навчання (202 особи).  

Також, за незалежним голосуванням учнів одеських шкіл Коледж посів 

третє місце в конкурсі навчальних закладів з презентації спеціальностей (гру-

день 2019), що підтверджує правильний напрямок обраної стратегії профорієн-

тації та зацікавленість молоді. 

 

   
 

 

   
 



 

28 
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3.2.2 Організація профорієнтаційної роботи серед студентів випуск-

них груп коледжу має на меті сприяння вступу випускників коледжу до 

ОНАХТ через спільну взаємодію співпрацівників коледжу та академії. 

В 2019 році укладено графік профорієнтаційних заходів на 2019-2020 на-

вчальний рік. Результатом сумісної профорієнтаційної дії в 2018-2019 навчаль-

ному році є підвищення обізнаності студентів в пропозиціях закладу вищої 

освіти, сумісні проекти студентів та викладачів КНТІІС та ОНАХТ (наукова 

діяльність, Ярмарок вакансій, майстер-класи з провідними фахівцями), екскур-

сії та угоди щодо навчально-виробничої діяльності, участь викладачів ОНАХТ 

в дипломному проектуванні, рецензуванні дипломних робіт та проведенні дер-

жавних іспитів та інше.  

Результатом проведеної профорієнтаційної роботи став вступ до академії 

59,4 % випускників коледжу на різні спеціальності та різні форми навчання 

(табл. 3).  

 

Табл. 3 - Кількість прийнятих молодших спеціалістів КНТІІС  

на ступінь бакалавра до ОНАХТ  

Спеціальність Група Вступ % 

075 Маркетинг  19 24 127 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 21 9 42,8 

101 Екологія 18 13 72,2 

141 Електроенергетика, електротехніка та електроме-

ханіка  

35 17 48,6 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані техно-

логії  

26 10 38,5 

161 Хімічні технології та інженерія  12 2 16,7 

172 Телекомунікації та радіотехніка 16 5 31,3 

185 Нафтогазова інженерія та технології 25 25 100 

241 Готельна  справа 4 1 25,0 

242 Туризм 16 8 50,0 

Всього 192 114 59,4 
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Таким чином, в 2019 році збільшено кількість та якість заходів співпраці 

з кафедрами академії, залучено студентів до навчального процесу ОНАХТ, 

ототожнення студентів коледжу зі студентами академії, апробовано нові форми 

співпраці, знайдено спільну мову та зацікавленість у деяких деканів.  

 

   
 

 

3.2.3 Рекламна діяльність 

В 2019 році коледж поряд з традиційними рекламними заходами освоєно 

новітні технології у рекламній сфері: 

- розміщення білбордів рекламного характеру на вулицях міста та в район-

них центрах; 

- виготовлення рекламної конструкції, яку встановлено на вході до коле-

джу; 

- оновлено дизайн рекламних буклетів; 

- оновлено рекламне оформлення холу коледжу; 
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- виготовлено сувенірну рекламну продукцію (значки, блокноти, наліпки 

та ін. з формулою «Ми створюємо професіоналів» та логотипом, який 

став брендом коледжу);  

- участь в рекламних акцій на міському та обласному рівнях («Одеса-

мама», Всеукраїнські конкурси та ін.). 

В 2019 році знаковими моментами в ході рекламної кампанії є оволодін-

ня новітніми інструментами маркетингової стратегії в зазначеній сфері, креа-

тивність та залучення студентської молоді коледжу до процесу виготовлення 

рекламних конструкції та здійснення рекламних акцій. 

 

   
 

 
 

3.3. Міжнародна робота 

Згідно пунктів 4.16 та 4.53 Комплексного плану роботи ОНАХТ на 2019 

рік в КНТІІС ОНАХТ виконано заходи, метою яких є посилення розвитку між-

народної діяльності коледжу наступними роками, а саме: 

- підготовлено ліцензійну справу на розширення освітньої діяльності у 

сфері фахової перед вищої освіти спеціальності 185 «Нафтогазова ін-

женерія та технології» для підготовки іноземних студентів та осіб без 

громадянства; 
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- розроблено англійську версію WEB-сайту коледжу, основні розділи 

якого поступово заповнюються відповідною інформацією;  

- на сайті коледжу створено вкладку «Міжнародна діяльність», яка міс-

тить актуальну інформацію щодо відповідних заходів та подій; 

- отримано перемогу (І місце) в Міжнародному  конкурсі студентських 

наукових робіт “Black Sea Science” (сумісна робота з Литовською ака-

демією сільського господарства Університету Вітаутаса Магнуса); 

- пройдено стажування в іноземному ЗВО (директор коледжу, к.т.н. 

О.А. Глушков, Освітній інститут модернізації та перепідготовки на 

базі Гомельського державного технічного університету ім. О.П. Сухо-

го, р. Білорусь); 

- взято участь в міжнародних конференціях (викладачі та студенти ко-

леджу, Міжнародний туристичний форум Creative Tourism Traveling 

and finding yourself, 21.09.2019 р., VI Міжнародна науково-методична 

конференція «Проблеми сучасної освіти в технічному вузі», 

25.10.2019 р., III Міжнародна науково-технічна конференція «Водопо-

стачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, 

моніторинг», 23-25.10.2019 р.); 

- наявність публікацій у міжнародній науково-метричній базі даних 

(три статті в 2019 році від викладачів коледжу); 

- участь в спільному заході Національного Еразмус+ офісу в Україні та 

НАПНИ України за підтримки МОН (презентація наявних і перспек-

тивних можливостей для закладів фахової передвищої освіти щодо 

участі у Програмі ЄС Еразмус+, Київ, 11.11.2019 р.). 

Так, здійснені в 2019 році заходи є основою для міжнародного партнерс-

тва, реалізації участі в програмі ЄС Еразмус+ (перед студентами коледжу та 

викладачами фахових комісій поставлено завдання з розробки проектів міжна-

родного значення), обміну досвідом, стажування та практичної підготовки сту-

дентів за кордоном, підготовки до ліцензування на навчання іноземних студен-

тів. 

 

 

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. 
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Реалізація основних завдань виховної роботи адміністрацією та 

педагогічним колективом коледжу здійснювалась за напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання 

2. Інтелектуально-духовне виховання 

3. Громадянсько-правове виховання 

4. Моральне виховання 

5. Екологічне виховання 

6. Естетичне виховання 

7. Трудове виховання 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Основним плануючим документом, що визначає організацію та порядок 

відпрацювання заходів виховної роботи в коледжі є план виховної роботи на 

поточний навчальний рік. У плані зазначені основні напрямки виховання, 

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

з керівниками навчальних груп, організація роботи студентського 

самоврядування, робота вихователів гуртожитків, соціального педагога, 

практичного психолога. 

Протягом 2019 року у коледжі проводились заплановані науково-

практичні студентські конференції, конференції гуманітарного напрямку, 

виховні заходи, відвідування студентами театрів і музеїв міста. 

Завдяки плідній роботі практичного психолога щорічно проводиться 

аналіз адаптації студентів нового набору щодо нового соціуму та напрямків 

підвищення ефективності профілактичної роботи серед студентської молоді 

тощо. 

Забезпечений відповідний рівень практичної роботи з соціальною 

категорією студентів, які потребують особливої уваги з боку адміністрації, та 

їх соціального захисту відповідно до вимог чинного законодавства України. На 

сьогодні у коледжі навчається 41 студент, який має соціальні статуси.  

За результатами навчання Гринчак Катерина, студентка групи 15-1ек, 

Пастух Світлана, студентка групи 16-1зв отримали стипендію Верховної Ради 

на протязі 2018/19, 2019/20 навчальногоих років. 

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

виховання гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних відносин. 

 

Лютий 2019р.  проведений тематичний виховний захід До Дня вшанування 

героїв Небесної сотні 

   
Щорічно, 20 лютого, відповідно до Указу Президента від 11 лютого 2015 

року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні" в Україні згадують героїв Небесної 

Сотні... 

Вшануванням пам’яті Героїв Небесної Сотні у коледжі  зазначилось 

проведення виховного заходу зі студентами другого курсу навчальних груп     

17-1зв і 17-1ел. 

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

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

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

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

окупації, про 72-х дні оборони нашого міста-героя. Самохіна Дарина 

організувала екскурсію до музею 411-батареї та провела власну екскурсію по 

території парку-меморіалу. 

    
 

10 квітня — святковий день для всіх одеситів — день визволення міста 

від німецько-нацистських загарбників. В день свята студенти першого та дру-

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/image00302071011201139.jpg
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гого курсів нашого коледжу стали учасниками подорожі у часі. Абстрактні по-

няття “війна”, “окупація” перетворилися на  конкретні документи, фото, листі-

вки, які й показали реальне життя одеситів у період лихоліття. Отриманий на-

передодні війни атестат, талони на воду у спраглій Одесі, накази влади Транс-

ністрії про введення смертної кари, єврейське гетто, окупаційні гроші, фото 

страчених — ці іноді шокуючі документи красномовніші за всі наукові праці. 

Саме такі матеріали роблять історію живою та близькою до кожної людини. 

Книга “Ніколи, ніколи, ніколи не буде Україна рабою фашистських катів” на-

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

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

 

         
 

   
 

   
 

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

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

ких загарбників. Студенти підготували цікаві доповіді та презентацію, вони 

жваво обговорювали причини та наслідки війни. 
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Травень 2019:  

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

– учасників бойових дій та учасників трудового фронту -  мікрорайону  

Дмитрівка Київського району м. Одеси. 

 

     
 

08.05.2019р. – напередодні Дня Перемоги відбулася зустріч студентів 

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

Геннадієм Івановичем і головою Спілки ветеранів війни Малиновського району 

Токмаковим Н.І. 

     
08.05.2019р. – До дня Памяті та примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом студенти КНТІІС ОНАХТ зібралися для того, щоб нагадати, яким 

горем була війна, скільки життів поламано. Із щемом у серці прослухали листи 

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

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

партизана — Пеньковського Костянтина Михайловича. 
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Проведені тематичні заходи до 75-ї річниці трагедії депортації кримських 

татар. 

- до річниці трагедії насильницької депортації кримських татар 18 травня 

1944 року у навчальних групах коледжу проведені виховні години, присвячені 

Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

 

     
 

18.05.19р. - студенти і викладачі коледжу прийняли участь у  

Всесвітньому Дні вишиванки 

 

 
 

02.09.19р. - проведення першого заняття у всіх навчальних групах за 

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

02.09.19р. - проведення свята “Посвячення в студенти”. 

 

Вересень 2019  

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

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

Жовтень 2019 

до Дня захисника України, 11.10.19,  проведена екскурсія для студентів 

першокурсників до військової частини 3014 Національної гвардії України. 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190517_130045.jpg
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16.10.19р. - проведена зустріч викладачів і студентів з учасником АТО 

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

щодо свята Дня захисника України. 

 

   
 

Жовтень 2019  

Тематичні виховні години у навчальних групах за темою «75 років 

визволення України від фашистських загарбників». 

 

Листопад 2019 

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

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

минуле заради майбутнього» та ін.); 

20 листопада 2019 року на базі Одеського технічного коледжу ОНАХТ 

відбулася перша науково-практична конференція студентської молоді за темою: 

«Голодомор 1932-33 років: втрати української нації». Наш коледж  на 

конференції представила студентка ІІ курсу гр. 18-241 Мухаметдинова Ольга, 

яка підготувала доповідь «Голодний хліб 1932-1933рр. Голодомор в народній 

пам'яті». 
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21.11.19р. - 22.11.19р. – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у 

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

перегляд документального фільму, презентації фото - та відео документів - 

свідоцтв найтрагічніших подій Майдану, на яких молодь знайомилася із 

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

     
 

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

відвідали Музей меморіального комплексу Алея Слави. 

     
 

27 листопада 2019 року студенти І-ІІ курсів Коледжу нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ взяли участь в 

командних змаганнях з відпрацювання практичних навичок в рамках 

дисципліни «Захист вітчизни» на базі Одеського коледжу транспортних 

технологій. За підсумками змагань студенти нашого коледжу стали першими 

практично у всіх видах військової підготовки!  

 
 

Грудень 2019 

Проведення тематичних виховних годин у навчальних групах,  
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присвячених Дню збройних сил України. 

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

історичний музей оперативного командування Південь. Цей захід присвячено 

Дню Збройних Сил України. 

 

   
 

09 грудня 2019 року студенти групи 19-2 відвідали державне 

підприємство військово - промислового комплексу України «Одеський 

авіаційний завод». Дане підприємство здійснює модернізацію, ремонт і 

технічне обслуговування авіатехніки. Студенти змогли побачити сучасне високо 

- технологічне виробництво найстарішого підприємства, яке з 1911р. і по 

теперішній час ремонтує авіатехніку. 

   
 

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. Одеси. 

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

комісіями загальноосвітнього циклу і комісією спеціальності «Телекомунікації 

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

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

див конкурс читання поезій Василя Стуса на тему: «Дотик Словом», присвяче-

ний річниці з Дня народження Василя Стуса. 

26 лютого 2019 року відбувся фінальний етап  конкурсу. 

В репертуарі учасників були переважно ліричні вірші. 

Всі конкурсанти добре підготувались. Про це засвідчили їх майстерність 

в декламуванні віршів та вміння триматись на сцені. 

 

   
 

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

рії Лисяним А.О. було проведено виховний захід з краєзнавчої тематики "За-

клади освіти м. Одеси у 20 сторічі." 

Це продовження тематичного пошукового матеріалу, яке студенти  

 КНТІІС  проводять вже другий рік. В минулому році вони досліджували зрос-

тання рівня освіти в ще юному  місті Одесі, яке по рівню вищих навчальних за-

кладів могло зрівнятися з багатьма містами Європи. А в цьому році вивчався 

матеріал розростання освіти в радянський та пострадянський період. Зібрані 

матеріали було надано викладачеві коледжу -  це інформація про випускників 

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

ОНЕУ ОГЕкУ; особливу увагу приділили історії виникнення та розвитку нашої 

Академії - ОНАХТ. 

 

   
 

Квітень 2019 року відбулась щорічна студентська науково-практична 

конференція на тему "Автоматичні і автоматизовані системи управління про-

цесами на виробництві".  У конференції брали участь студенти 3 і 4 курсу спе-

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

лянуті питання будови SCADA-систем, розумні й ефективні рішення для буді-

вель, автоматизації нафтовидобувних свердловин, а також актуальні проблеми 

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

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

Миколайович, який відзначив високий рівень підготовки студентами доповідей 

і презентацій.  І запропонував нашим випускникам продовжити навчання в 

Одеській національній академії харчових технологій. 

 

     
 

     
 

     
 

17.04.19р.  проведення студентської науково-практичної конференції гума-

нітарного напрямку  «Титани епохи Відродження». 

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

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

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

першого погляду. 

     
 

23.04.19р. проведений інтегрований семінар-практикум "Роль іноземної 

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

1 тур і 17-1 тур. 
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В ході семінару студенти третього курсу спеціальності "Туризм" проде-

монстрували проведення віртуальних екскурсій на англійській мові. А також 

провели майстер-класи для студентів другого курсу зі створення туристичного 

продукту. Кульмінаційним завершенням заходу стала традиційна для шостого 

семестру навчання студентів-туристів демонстрація авторських турів. Для ро-

боти в період виробничої практики було представлено три авторських туру від 

Мясищевої Дар'ї  "Казкова Швейцарія і шопінг в Мілані", Бондаренко Дарини 

та Резник Анни "Блиск трьох столиць", а також тур Україною "Крокуючи крізь 

час по Слобожанщині" від Грейцер Марії. Презентація турів була проведена на 

найвищому рівні, із застосуванням всіх отриманих за період навчання в коле-

джі знань з туристичного обслуговування, географії туризму, інформаційного 

обслуговування в туризмі та іноземних мов. 

 

      

   

     
 

Квітень 2019 відбулась студентська науково-практична конференція 

«Сучасні технології транспортування та збереження енергоресурсів» спеціаль-

ності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

24.04.19р. відбулась студентська науково-практична конференція «Го-

тельно-ресторанний бізнес - інновації, динаміка розвитку». 

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

льності, яка постійно динамічно розвивається, тематика наукових доповідей на 

наших конференціях ніколи не повторюється. Вони завжди актуальні, іннова-

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

інновації в ресторанному та готельному бізнесі, основні аспекти якісної підго-

товки кадрів, організація безпеки в ресторанному бізнесі та ін. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/17_3.jpg
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У конференції взяли участь студенти всіх груп спеціальності «Готельно-

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

і оздоровчого харчування ОНАХТ, переможець Всеукраїнського наукового 

конкурсу «Харчові технології 2018» Дмитро Федоркан. 

Серед запрошених гостей були присутні Директор інституту харчової 

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

уковий керівник Ресторану 112 доцент кафедри Технології ресторанного і 

оздоровчого харчування ОНАХТ - Дідух Геннадій Васильович. 

 

     
 

 
 

Червень 2019 року проведена студентська науково-практична конферен-

ція гуманітарного напрямку «Є в математиці щось, що викликає людську насо-

лоду». Візерунки математики, так само, як і кольори або слова, повинні гармо-

нійно відповідати один одному. Учасники конференції - студенти І-ІІ курсів 

підготували цікаві доповіді та барвисті презентації. 

 

     
 

Вересень 2019:  

 Відвідування студентами навчальних груп 19-6, 19-2 Одеської 

національної наукової бібліотеки та взяли участь у просвітницькій акції. 
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Жовтень 2019  

24.10.19 року в читальному залі коледжу відбулася студентська науково-

практична конференція гуманітарного напрямку на тему: «Інформаційні загро-

зи для користувачів Internet». Конференція була організована циклової комісі-

єю математики та інформатики для студентів перших курсів всіх спеціально-

стей. 

 
 

4 листопада 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу відбувся відкритий тематичний захід з фізики на тему 

«Галілео Галілей і його винаходи». 

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

організації активної діяльності студентів. 
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12.11.2019р. студенти груп 18-151 (кл. керівник Гратій Т.І), 18-141 (кл. 

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

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

Н.К. року відвідали один з найстаріших музеїв в Україні - Одеський палеонто-

логічний музей, заснований у 1865 році, який належить до 10 кращих палеон-

тологічних музеїв світу. 

     
 

26.11.19р. проведення науково - практичної студентської конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку». Запрошеними гостями на 

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

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

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

 

 
 

     
 

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

проведений відкритий тематичний виховна година на тему: «Актуальність 



 

47 

 

сучасного мистецтва». На захід були запрошені завідувач відділенням 

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

Н.К., члени циклової комісії Пеньковська Т.К., Мельничук С.А., Левчук Т.Г. 

 

     
 

28.11.19р. проведення студентської науково-практичної конференції 

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

Конференція була організована викладачами комісії загальноосвітнього циклу 

Чикіною А.В та Калютою Н.М. 

 

     
 

29.11.19р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Роль вторинних матеріальних ресурсів в системі раціонального 

природокористування» циклової комісії спеціальності 101 «Екологія». Серед 

запрошених гостей конференцію відвідали старший викладач кафедри екології 

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

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

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

дентська науково практична конференція «Тренди і сценарії розвитку світової 

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

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

сті  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Ав-

томатизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під керівництвом виклада-

чів  Гайса І.М., Андрієнко М.Я. та  Спірідонова  Н.Г На конференцію був за-

прошений представник факультету « Нафти, газу та екології» Бошков Л. З. до-

цент кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики ОНАХТ.  

 

     
 

 
 

Проведення студентської науково-практичної конференції 

«Альтернативна енергетика: самі незвичайні замінники бензину та дизельного 

палива» циклової комісії спец. 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 
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Грудень 2019 

 

03.12.19р. проведення студентської  науково-практичної конференції 

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

кації та радіотехніка».  Запрошені на конференцію – декан  факультету  

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

комп’ютерної  інженерії  Сиренко О.І. Студенти 3-4 курсів виступили с актуа-

льними та цікавими доповідями, продемонстрували макет системи позицію-

вання антен з використанням мікропроцесорної системи.  

 

     
 



 

50 

 

05.12.19р. проведення студентської науково-практичної конференції гу-

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

студентів других курсів спеціальностей 151 та 075. 

Студенти підготували цікаві доповіді, презентаціїї, вікторини. 

    
05.12.19р. проведення студентської науково-практичної конференції на 

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

інженерія» 

     
05.12.19р. року відбувся відкритий тематичний захід з фізики на тему 

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

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

настане, і що ми можемо зробити, щоб його наблизити. 

     
16.12.19р. - проведення студентської науково-практичної конференції 

гуманітарного напрямку на тему: «Сучасні технології одержання та переробки 

полімерних матеріалів, вплив на довкілля». 
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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.. 

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. 

Протягом навчального року: 

 - контроль виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку 

студентами коледжу;  

- проведення індивідуальної роботи зі студентами коледжу, схильних до 

пропусків занять без поважних причин; 

- проведення зі студентами коледжу, які мешкають у гуртожитках бесід 

щодо дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил 

внутрішнього розпорядку; бесіди з питань громадянської відповідальності 

згідно чинного законодавства України; 

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

та громадської відповідальності викладачем дисципліни “Правознавство”. 

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

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

запобігання». Основним лектором на заході була майор ювенальної превенції 

Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Івахненко Н.В. 
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З метою  налагодження ефективної профілактичної роботи у підсумках 

було прийнято рішення про проведення циклу бесід майором ювенальної пре-

венції Івахненко Н.В. зі студентами всіх груп. 

 

     

 
 

З урахуванням рекомендації Ради з ГОтаВ ОНАХТ адміністрація КНТІІС 

ОНАХТ в особі директора заключила Угоду про співпрацю підрозділу  ювена-

льної превенції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та Коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ. 

Метою Угоди є налагодження ефективної співпраці, чіткого визначення 

взаємних зобов'язань щодо проведення профілактичної роботи зі студентською 

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

філактичних бесід зі студентами коледжу 1-2 курсів інспектором ювенальної 

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

Під час зустрічі представником ювенальної превенції були надані роз'яс-

нення щодо питань профілактики правопорушень неповнолітніми, булінгу і на-

сильства у сім'ї.  
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05.03.2019р. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького про-

екту «Я маю право» у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфра-

структури сервісу ОНАХТ за ініціативи адміністрації відбувся семінар-лекція 

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

заходи запобігання». 

Основним лектором на заході був провідний фахівець Головного терито-

ріального Управління Юстиції в Одеській області Гринчук Назар. В доповіді 

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

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

викладачу та батькам на прояви булінгу в студентських групах. Також було ви-

світлені питання змін у законодавстві щодо зазначеного питання про відпові-

дальність кожної зі сторін учасників. 

 

     
 

     
 

20.03.19р. в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструк-

тури сервісу ОНАХТ відбулася зустріч студентів старших курсів з представни-

ками Одеського міського центру зайнятості та Головного територіального уп-

равління юстиції в Одеській області – з Наталією Орловою і Назаром Гринчу-

ком. 

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

ла присвячена питанням працевлаштування молоді, складання резюме, особли-
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востям цивільно-трудових угод і трудових договорів, легальному працевлаш-

туванню. 

 

     
 

26.03.2019р. в рамках загальнонаціонального правопросвітницького про-

екту «Я маю право» у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфра-

структури сервісу ОНАХТ за ініціативи адміністрації відбувся семінар-лекція 

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

чена виборам Президента України 31 березня. 

Основним лектором на заході був головний фахівець Головного терито-

ріального Управління Юстиції в Одеській області Назар Гринчук.  

     
 

 
 

     
 

02.04.19р. у читальній залі коледжу відбулась гра «ЮРИДИЧНИЙ АУК-

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

1пд, 16-1 марк.  Були присутні, адміністрація коледжу, викладачі кафедри «Со-
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ціологія, філософії та права» ОНАХТ, члени журі, викладачі та студенти коле-

джу. 

     
 

25.04.19р. у коледжі відбувся виховний захід для обізнаності, поінформо-

ваності студентів  про проблему торгівлі людьми.  Викладачем  Пеньковською 

Н.К. у присутності запрошених викладачем комісії суспільних дисциплін та 

практичного психолога Стельмах Н.Ю. були проведені роз’яснювальні бесіди, 

дискусії з проблем прав людини та дітей, тренінгові заняття (міні-вистава з уч-

астю студентів) та перегляд фільму – «Життя на продаж». Проведено діагнос-

тичне анкетування ціннісних орієнтацій студентської молоді, індивідуальна, 

групова консультативна та корекційна робота у сфері прав людини. 

     

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

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

майбутньому державних службовців, народних депутатів та президентів, які 

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

головних обов’язком є утвердження та забезпечення прав і свобод людини. 
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 Серпень 2019 

 02.11.2019р. - проведення конференції студентської молоді, вибори 

активу студентського самоврядування коледжу. 

 

Вересень 2019 

- ознайомлення студентів коледжу з Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку академії та попереджені про персональну відповідальність при 

порушенні Правил; 

- проведення профілактичної бесіди зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень, 

особливо за вживання тютюнових виробів, слабоалкогольних та алкогольних 

напоїв»,  

- проведення профілактичної бесіда зі студентами І курсів на тему 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність за участь у масових 

несанкціонованих громадських заходах». 

Вересень, листопад 2019 року – проведення загальних зборів студентів 

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

метою інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і 

Правил проживання у гуртожитках, необхідності їх безумовного виконання. 

 

Жовтень 2019 

- анкетування практичним психологом студентів І-ІІ курсів нового набору  

на наявність проблем адаптації; 

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

участі кожного громадянина у виборчому процесі. 

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

курсів коледжу зі старшим інспектором відділу зв'язків з громадськістю 

управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної 

поліції, старшим лейтенантом поліції Міссюк Юлією Дмитрівною. Студенти 

прослухали лекцію "Профілактика правопорушень у неповнолітніх. 

Відповідальність неповнолітніх перед законом." 

Листопад 2019 

- вибори активу батьківської ради, організація взаємодії між 

адміністрацією коледжу і батьківською радою. 

- проведення бесіди з представниками Батьківської ради коледжу на тему 

«Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Протидія насильству та 

недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми у сім’ях». 

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

відкритий виховний захід на тему: «Правила поведінки студентів у коледжі». 
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Грудень 2019 

 - проведення тижня права: книжкова виставка, виставка плакатів з 

правового виховання, тематичні виховні години з правової тематики,  

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

 

     

    
26.11.19р. студенти групи 16-1т разом з куратором Кубовою. Т. М. 

провели виховну годину на тему "Bullying" і заслухали цікаві доповіді. 

              
16.12-20.12.19р.  проведення тематичної виставки студентських плакатів 

до Міжнародного дня боротьби з корупцією. 
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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. 

 

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

дена  відкрита кураторська година на тему: «Значення правил ввічливості та 

етикету для фахівців сфери гостинності». 

 

     
 

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

на тему «Конфлікти в житті». Студенти  брали участь в обговоренні та вирішу-

вали завдання. Спочатку дали визначення слова «конфлікт», розглянули при-

чини конфлікту та методи їх вирішення.  

 

     
 

28.02.19р. в коледжі відбулася студентська науково-практична 

конференція гуманітарного напрямку присвячена Міжнародному дню рідної 

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

Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою сприяння розвитку мови і 

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

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

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

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

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

готували презентацію та вірші про рідну мову, обговорили значення і важли-

вість цього свята.   

 

     
 

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

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

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

«Кулінарне мистецтво» і роботи гуртка кулінарного мистецтва і здорового 

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

Масляної, а також ознайомилися з різними технологіями приготування млинців 

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

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ на запрошення КП «Парки Оде-

си» взяли участь у святковому фестивалі в парку ім. Т.Г. Шевченка, присвяче-

ному святу весни і Масниці. Наші студенти постаралися від душі: провели свя-

тковий концерт за підтримки студентської ради коледжу, виготовили вироби та 

кулінарні вироби своїми руками. 

     
 

   
 

     
 

26.04.19р. проведений конкурс читців поезій «Поезія – це завжди 

неповторність…». Першокурсники коледжу прийняли активну 

участь.Майстерною декламацією та акторською грою юні читці зачарували 

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

 

   
 

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

жнім візитом і в рамках благодійної акції відвідали обласний дитячий будинок 

"Світанок". Студенти придбали в подарунок дітям миючі засоби, солодощі, ка-
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нцелярське приладдя, тим самим хотіли висловити свою підтримку і нагадати 

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

Іщенко Інна Василівна зустріла наших студентів з вдячністю. 

   
 

16.05.19р. прийняли участь у історичній науково-практичній конференції 

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

автоматики та інформації ОНАХТ. 

 

     
 

25.04.19р. проведений виховний тематичний захід зі студентами нав-

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

денти продемонстрували свої знання з історії та культури країни, мову якої ви-

вчають, а також показали хороший рівень володіння лексикою і граматикою 

англійської мови. Але найголовніше - це дружня атмосфера і гарний настрій, 

що панували в аудиторії. 

 

     
 

11.06.2019р. відбулася зустріч студентів та викладачів англійської мови 

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

Pearson)з носієм англійської мови.  Алекс Пірсон дуже цікаво розповів про 
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традиції та звичаї країни, мову якої ми вивчаємо, про свої подорожі в різні 

країни. 

   
 

Вересень 2019  

Проведення практичним психологом коледжу лекції для студентів І-ІІ 

курсів на тему «Відповідальність за паління у громадських місцях (порушення 

ст.184 ч. І). 

26 вересня проведено тематичну виховну годину з нагоди Дня 

Європейських Мов. 

 

 
 

Жовтень 2019 

Проведення виставки-ярмарки образотворчих і кулінарних виробів 

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

відчини своє серце!» разом за участі представників благодійного фонду 

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

адресної допомоги  важко хворому однолітку Долготер Андрію і всі виручені 

кошти були цілеспрямовано передані для його лікування. 

 

     
 

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

дження видатного митця, геніального ірландського філософа, естета, письмен-

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-6bb4becf4000ea53e0a0a7a47aba8bcc-v.jpg
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ника та поета Оскара викладачем зарубіжної літератури Прудніковою Я.П. ра-

зом зі студентами групи 19-7. 

 
Листопад 2019 

 Проведено тематичний проект з української літератури «Не зневажай 

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

– феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

08.11.19р.  було проведено захід, присвячений Дню української писемно-

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

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

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

свята, про життя Нестора-літописця, про сучасний стан української мови. За 

допомогою інтерактивних засобів навчання вони повторили тему «Апостроф», 

переглянули фільм про видатних українців світу. 

 

     
 

13 листопада 2019 року 130-річний ювілей Остапа Вишні відзначала лі-

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

української мови та літератури Грубіною Оленою Петрівною підготували ус-

ний журнал «Я світ любив, людей любив!» 
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28.11.19р. в читальній залі для студентів перших курсів коледжу була 

проведена лекція на тему "Кризова вагітність" громадською організацією "Збе-

режи життя інт". Одним з основних напрямків діяльності організації є допомо-

га жінкам у кризовій вагітності. 

 Під час зустрічі були розглянуті питання просвітницької роботи щодо 

важливості соціально-правових питань захисту жінок, цнотливих сексуальних 

відносин, надання правової, соціальної, духовної та психологічної допомоги 

жінкам з післяабортним синдромом, та тим, хто пережив сексуальне насильст-

во. 

Були продемонстровані відеоматеріали щодо цінності життя з метою 

профілактики абортів. 

  

  
 

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

«Сонечко» м. Одеси. 
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21.12.19р. 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”. 

25.02.19 року студенти IV курсу спеціальності «Прикладна екологія» під 

керівництвом Котіц Наталії Миколаївни завершили технологічну практику. 

Частина групи працювала в науково-дослідному інституті УКРЮГІПРО-

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

нформатівний захід в інституті УКРЮГІПРОВОДХОЗа  директором Чижиком 

Олегом Анатолійовичем про види проектування (водопостачання і каналізація, 

ПГС, гідротехнічне проектування, електропостачання, під'їзні дороги та багато 

іншого). Частина студентів проходила практику в екологічній державній інспе-

кції Кримсько-Чорноморського округу, яка реалізує повноваження Державної 
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екологічної інспекції України в межах відповідної території. Так, 16 січня на-

чальником Ставнійчуком Олександром Петровичем було проведено ознайом-

лення студентів з основними завданнями інспекції. 

 

 
 

    
 

01.04.19р. студенти-екологи другого курсу, групи 17-1ек, ініціювали 

проведення екологічної акції "Допоможемо птахам". Невипадково датою 

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

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

рамках програми "ЮНЕСКО" "Людина і біосфера". 

 

  
 

28 березня 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася щорічна науково-практична конфе-

ренція екологічної спрямованості для студентів молодших курсів різних спеці-

альностей під гаслом «Екологічні аспекти здорового способу життя». 

Організаторами конференції стали викладачі циклової комісії «Екологія», 

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

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

тинг». 

Запрошеними гостями стали завідувач кафедри екології та природоохо-

ронних технологій Одеської національної академії харчових технологій Крусір 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/1_24.jpg
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Г.В. та заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи та соціаль-

ного захисту Станчева І.А. 

 

     
 

     
 

На протязі навчального року  поповнена рослинна колекція дендропарку 

Студентський: 

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

території дендропарку саджанця дерева породи «Вістерія»; 

 

  
 

- за ініціативи студентів випускної групи 15-1а висаджений 

саджанець туї; 

 

   
 

- за ініціативи студентів випускної групи 15-1ек висаджений 

саджанець туї; 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190328_122811.jpg
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- за ініціативи студентів випускної групи 15-1е висаджений 

саджанець дерева «ліквідамбар смолоносний», який було доставлено з 

розплідника. Ліквідамбар виростає в південних і східних районах США, 

Мексики, Гватемалі. На території Європи ліквідамбар був поширений, але зник 

з-за зміни клімату за часів льодовикового періоду. 

 

      
 

   
 

     
- за ініціативи співробітників висаджений трирічний саджанець 

кедра гімалайського.  
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З 30.03.19 по 11.05.19 року співробітники коледжу сумісно зі 

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

якої  проведено комплекс організаційно-практичних заходів щодо належного 

утримання території дендропарку «Студентський».  

 

Квітень 2019  

- проведення циклу виховних заходів у всіх навчальних групах коледжу 

до Дня Довкілля і Дня Землі: демонстрація презентацій, відеороліків, 

присвячених захисту навколишнього природного середовища. 

07.05.19 року на Вченій раді Одеської національної академії харчових 

технологій відбулося урочисте нагородження переможців Міжнародного 

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

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

вищої освіти 12 країн Чорноморського регіону. 

Перше місце на конкурсі в напрямку «Екологія» зайняла студентка 

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ Вікторія Щербань. Робота Вікторії присвячена питанням екологічної 

безпеки, виконана спільно з Кариною Станішаускайте - студенткою Академії 

сільського господарства Університету Вітаутаса Магнуса (Литва) - під 

керівництвом професора литовської академії Цесоніене Л.О. і викладачем 

нашого коледжу, к.т.н. Сагдєєвою О.А. за підтримки кафедри Екології та 

природоохоронних технологій ОНАХТ. 
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13.06.19 року студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Екологія» відвідали з 

пізнавальною екскурсією станцію біологічної очистки стічних вод міста «Пів-

денна» філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», яка забезпечує водопостачання 

і водовідведення міста Одеси та прилеглих населених пунктів Одеської області. 

Контроль якості водопровідної води здійснює центральна хіміко-

бактеріологічна лабораторія філії «Інфоксводоканал». Дослідження проводять-

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

визначається показниками, які з досить високою ймовірністю характеризують 

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

лідження хімічного складу питної води дозволяють визначати безпеку води по 

токсичним, канцерогенним і мутагенним речовинам органічної і неорганічної 

природи. 

  Лабораторія оснащена сучасними приладами та обладнанням віт-

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

спектрофотометрами, атомно-абсорбційні спектрофотометрами, аналізатором 

вуглецю, газовими та рідинними хроматографами.  

  

     
 

   
 

     
 

Вересень 2019  

- проведення ознайомлювальної лекції зі студентами коледжу «Об’єкт 

ПЗФ – дендропарк «Студентський». 
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Жовтень 2019  

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

студентів першого курсу; 

Листопад 2019 року: 

 - проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не 

паління; 

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

29.11.19р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Роль вторинних матеріальних ресурсів в системі раціонального 

природокористування» циклової комісії спеціальності 101 «Екологія». Серед 

запрошених гостей конференцію відвідали старший викладач кафедри екології 

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

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

спеціальностей. 

 

       
 

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.). 

Січень 2019 року -  в рамках вивчення дисципліни "Організація 

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

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

організації словацького весілля з урахуванням традицій, костюмів і 

національної кухні, яке вона вдало реалізувала під час навчального туру по 

країні Словаччина. Для цього вона запросила учасників автобусного туру з 

різних міст України, на словацьку весілля, в ході якої їй довелося "вийти заміж" 

за студента з електромеханічного відділення, щоб наочно продемонструвати всі 

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

продемонструвати національні весільні костюми, дати клятви, відповідні 

культурі словацького народу. А потім запросити всіх гостей за традиційний 

весільний стіл з простою і не хитромудрої національної словацькою кухнею, 
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дозволяє ще більше розширити можливості з працевлаштування, після 

отримання диплома молодшого спеціаліста. Багаж знань і практичних навичок 

наших випускників наповнюється умінням організовувати масові заходи, 

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

культур різних народностей. 

     
 

Січень 2019  

- відвідування навчальною групою 17-1пд міста Львів. Вже понад сім 

століть історія творить цей прекрасно-заворожуючий куточок, що розташова-

ний на заході України. Львів вабить своєю неповторністю, своїм живим стилем 

та особливим колоритом кожної з його вуличок. Місто славиться великою кі-

лькістю видатних місць та пам'яток архітектури, адже не дарма це культурна 

столиця України. 
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В січні відбулась студентська подорож по Галичині та Буковині. В ході 

пошукової гри студентам необхідно було зробити фото всіх знакових туристи-

чних об'єктів на попередньо прокладеному маршруті студентками випускної 

групи 15-1то. І зробити це в найкоротші терміни, в умовах морозу, снігу і на 

незнайомій місцевості. А нагородою за найшвидше виконання завдань і подо-

лання місцевості, була можливість отримати речі з камери схову без черги і га-

рячий карпатський чай. А про всі зафіксовані на маршрутах об'єктах легенди та 

історії розповідали місцеві екскурсоводи. 

Саме за таким принципом проводилися екскурсії по містах Чернівці від 

Будинку Митрополитів і в Івано-Франківську від Бастіону і до залізничних во-

кзалів. Методика вивчення незнайомої місцевості за спортивним орієнтуван-

ням із застосуванням сучасних гаджетів вчить студентів бути уважними, обе-

режними, терплячими і швидкими одночасно, а ще шанобливо ставиться один 

до одного. І при цьому робить екскурсійний пізнавальний процес азартним, ве-

селим і незабутнім. 

 

     
 

   
 

     
 

Січень 2019 року - пройшов навчальний туристичний маршрут "Моя гір-

ська симфонія" студентів спеціальності "Туризм" на виробничій практиці у Ру-

мунії, Болгарії, Греції, Македонії. Пейзажі, культура, традиції, релігія і архітек-

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

отримання диплома молодшого спеціаліста наші випускники будуть збагачені 

інформацією туристичних знань і нюансів в Бухаресті, Санданську, Салоніках, 
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Скоп'є, Софії. Поповнили багаж знань усіма складнощами на контрольно-

пропускних митний пунктах 5 країн, навчилися бути витриманими, спокійними 

і привітними з співробітниками митних служб. А ще збагатили свій словнико-

вий запас необхідними фразами болгарської, грецької, румунської та македон-

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

мови абсолютно не врятує туриста, а тим більше гіда туристичних груп. Це ок-

рема група мов, яка вимагає все нових і нових знань. 

 
 

   
 

 
 

22.02.19р. пройшов випуск молодших спеціалістів "Випуск. Зима 2019" – 

навчальні групи 15-1м, 15-1то, 15-1го.  
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07.03.19р. на честь Міжнародного жіночого дня організоване привітання 

викладачів-жінок і студенток коледжу.  

 

     
 

   
 

     
 

16.05.19 року проведений Конкурс краси і талантів «Міс Коледж 2019». 
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01.07.19р.  – проведення урочистих заходів коледжу, присвячених 

випуску молодших спеціалістів. 

1 вересня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ відбулася урочиста Посвята в студенти. 

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

краєзнавчому квесті «Фантастичні тварини і їх місця проживання», 

розробленому викладачем Пеньківській Н.К. 

 

 
 

 Жовтень 2019  

-студенти групи 17-1 пд відвідали дуже цікавий для сучасної молоді захід 

- квест «Гра у хованки у пітьмі». 

 

 
Листопад 2019  

- відвідування студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

бізнес-тренінгів з ресторанної справи. 
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14.11.2019р. – святкування 75-ї річниці з дня заснування коледжу. 

 

     
 

       2019 рік – ювілейний для Коледжу нафтогазових технологій, інжене-

рії та інфраструктури сервісу. З цієї нагоди у коледжі відбувались зустрічі, вік-

торини, концерти. 

Привітати коледж з ювілеєм вирішили викладачі циклової комісії мов та 

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

чудова виставка виробів народної творчості. 

Основною тематикою експозиції стало козацтво, обрядовість та побут 

українського народу. Гостям, викладачам та студентам для ознайомлення були 

представлені роботи майстрів соломоплетіння, рогозоплетіння, гончарства і 

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

вторним за глибиною змісту, народним колоритом, кольоровою гамою та енер-

гією, вкладеною в улюблену справу. 

 

       
 

Грудень 2019 

 Проведення виховного заходу «Геній – це нескінчена 

витривалість», присвяченого життю і творчості Конан Дойля, Циклова комісія 

мов та літератур, відповідальна – Чумаченко О.В. 

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

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

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

присвячений життю і творчості К. Дойля. 

 К. Дойль є автором численних пригодницьких, історичних, публіцисти-

чних, фантастичних і гумористичних творів. 
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Спеціальним гостем на цей захід був запрошений вчитель історії Стефан 

Джонс з Великобританії. Студенти мали чудову нагоду почути і поспілкувати-

ся з носієм мови. Їх відгуки свідчать про те, що такі заходи завжди цікаві і важ-

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

життєвою необхідністю. 

 

 
 

10.12.19р. студенти навчальних груп 19-5, 18-241(1), 18-241(2), 18-101 

разом із викладачем української мови та літератури Грубіною О.П.  

організували похід до БК ім. Лесі Українки на виставу козацького театру 

«Отаман». 

 

   
 

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. 

29.01.19р. студенти випускних груп Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу - майбутні підприємці, екологи, маркето-

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

кому міському центрі зайнятості. Спеціаліст з профорієнтації центру Наталія 

Орлова провела цікаву екскурсію по організації, познайомила майбутніх фахі-

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

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

фахівця. 

Студенти звернули увагу на особливості складання резюме, власної пре-

зентації, взаємин з працедавцем і відчули себе затребуваними і необхідними на 

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

логічних практик наші студенти здобули неоціненний досвід, розширені квалі-

фікаційні характеристики та унікальні знання і практичні навички, які роблять 

їх конкурентоспроможними в професійній сфері. 

 

     
 

   
 

     
 

Березень 2019  

- в  рамках проведення зустрічей з видатними діячами обраної професії 

та роботи гуртка Кулінарного мистецтва і здорового харчування, студенти 1-3 

курсів спеціальності  Готельно-ресторанна справа відвідали бізнес-тренінг і 

майстер-клас шеф-кухаря ресторану Bernardazzi Олександра Йорца. 
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Олександр Йорц - легенда української кулінарії та ресторанного бізнесу.  

 

       
 

14.03.19р.  в ході навчальної практики за фахом студенти групи 17-1ел з 

викладачем спецдисциплін Андрльє І. О. відвідали підприємство ТОВ 

«Ксімекс-Електро». Фахівці підприємства показали студентам виробничий цех. 

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

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

сучасним електрообладнанням, яке працюють на цивільних і промислових 

об'єктах. 

 
 

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

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

були проведені всі види інструкції з техніки безпеки. Під час екскурсії студенти 

ознайомилися з роботою електричних мереж, роботи електричних машин і 

вимірювальних приладів, а також з особливостями управліннями електричними 

мережами. 

 

    
 

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

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

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

1пд Невзгдова Ольга і Руда Марія, і студент гр. 15-1а Новиков Кирило. 
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Студенти нашого коледжу показали досить високий рівень знань з еко-

номіки підприємства. Невзгодова О. і Руда М. зайняли ІІ командне місце в пе-

ршій групі, Новиков К. - ІІІ індивідуальне місце. 

     
 

Квітень 2019 

- участь у ІТ-форумі «Карьера.com» - майданчик для комунікації між ро-

ботодавцями, навчальними закладами та школярами міста та області. Саме тут 

учасники мали можливість познайомитися з професіями в ІТ-сфері, навчаль-

ними закладами, які готують фахівців у цьому напрямку, компаніями, що пра-

цюють в сфері високих технологій, і взяли участь в майстер-класах. На форумі 

були представлені провідні ІТ-компаній та навчальні заклади Одеси, які прово-

дять підготовку за відповідними спеціальностями, в тому числі - Коледж наф-

тогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ, адже зараз 

IT-технології - необхідний інструмент будь-якого фахівця, будь то інженер, те-

хнолог, менеджер, тому в нашому коледжі їх освоєнню приділяється особлива 

увага. 

На форумі студенти нашого коледжу спеціальностей «Автоматизація та 

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

нтували системи «Розумний будинок», танцюючих роботів, автоматичну сис-

тему управління електроопаленням та насосною станцією, стенд автоматично-

го управління насосами водяного пожежогасіння. Адже особлива цінність IT-

фахівця полягає якраз в умінні інтегрувати інформаційні технології в будь-яку 

сферу діяльності, тим самим удосконаливши її і зробивши більш продуктивної! 
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- участь студенток Тодорашко Валерії (17-1тур) і Чекункової Анни (17-

1гро) в Обласній олімпіаді з німецької мови серед ЗВО І-ІІ рівня акредитації, 

на якій вони посіли почесне 3 місце. 

 

 

В квітні 2019 року  відбулась студентська науково-практична конферен-

ція «Сучасні технології транспортування та збереження енергоресурсів» спеці-

альності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 

17 квітня 2019 року відбулася обласна науково-практична конференція 

студентів та викладачів з фізики, яка проводилася в Одеському коледжі транс-

портних технологій. Учасниками конференції були представники коледжів 

Одеси і Одеської області. 

На конференції були представлені презентації та доповіді на тему «Фізи-

ка в моїй професії». 

 

    
 

24.04.19р.  відбулась студентська науково-практична конференція «Го-

тельно-ресторанний бізнес - інновації, динаміка розвитку». 

28.05.19р. Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ на запрошення Одеського міського центру зайнятості взяв уч-

асть в міському інтерактивному проекті «Місто майстрів», який проходив в па-

рку культури і відпочинку ім. М. Горького. Місто майстрів об'єднало близько 

1000 школярів та їхніх батьків, більше 30 навчальних закладів різних рівнів ак-

редитації (ліцеї, коледжі, професійно-технічні та вищі навчальні заклади), бі-

льше 10 компаній міста Одеси (сфери відпочинку, ІТ та силових структур з 

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

технологічного обладнання зернових виробництв Гончарук Г.А. і Шипко І.М в 

рамках профорієнтаційної роботи та виробничої практики відвідали з екскурсі-

єю підприємство «Зернова Столиця». В ході екскурсії студенти ознайомилися з 

процесом виготовлення основного обладнання для елеваторів і новітніми тех-

нологіями виготовлення обладнання, що застосовуються на даному підприємс-

тві. 

 

    
 

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

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

дача з дисципліни "Організація екскурсійного обслуговування" Швець Т.В. 

стали 6 нових тематичних маршрутів.  Всі маршрути перепліталися і дозволили 

зазирнути в усі академічні театри міста, пізнаючи Одесу театральну. А закінчи-

вся день-іспит у дворику-музеї легендарного одесита Леоніда Утьосова. 
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Червень 2019  

Студенти спеціальності "Туризм" повернулися зі свого першого навчаль-

ного та авторського туру Грейцер Марії "Крокуючи крізь час по Слобожанщи-

ні".  

Це був найінтенсивніший по інформативності та тривалості маршрут. 

Юні туристи  побували в Житомирі, Бердичеві, Харкові, Сумах, Тростянці. 

Відвідали самі унікальні музеї України: альпінізму, Космонавтики, музей-

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

музей Конрада. Побували на ставці Гимлера, унікальному зоопарку Фельдма-

на, монастирі Босих Кармелітів. Милувалися красою маршрутів зеленого тури-

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

Лопань, Харків і Південний Буг. Багато вперше відчули труднощі міста-

мегаполісу Харкова, навчилися читати карту ліній метро і розібралися з метро-

турнікетами. 

Студенти вивчили специфіку екскурсійного, готельного та транспортного 

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

чили, яка гарна, цікава, різна і унікальна наша Країна.  
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Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

коледжу. 

4 вересня 2019 року студенти Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу на запрошення Одеського міського центру 

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

просувати особистий бренд і бізнес в Instagram».  

 

     
 

18 жовтня 2019 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ всебічно взяв участь у профорієнтаційному 

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

Одеси. 

 

     
 

29 жовтня в одеській загальноосвітній школі № 22 студенти Коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ провели 

серію майстер-класів для учнів 9х класів шкіл № 22 і № 17. 
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Протягом навчального року проведення  Днів відкритих дверей КНТІІС у 

різних форматах та зустрічі абітурієнтів зі студентами коледжу, 

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

інфраструктури сервісу ОНАХТ відкрив свої двері для всіх бажаючих ближче 

познайомитися з нашим дивовижним навчальним закладом. Гостями коледжу 

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

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

постаралися розкрити всі особливості студентського життя і освіти. Вони 

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

числі і з недавно відкритої спеціальністю - Харчові технології. 

  

   
 

Протягом листопада-грудня 2019 року проведення студентських науково-

практичних конференцій: 

Вересень 2019: Напередодні святкування Міжнародного дня туризму на-

ші студенти відвідали масштабний захід - Конференція "Туристичний потік 

Одеської області 2019". Програма була насиченою, цікавою і була наповнена 

корисною і потрібною інформацією для наших майбутніх випускників. 
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24.10.19 р. в читальному залі коледжу відбулася студентська науково-

практична конференція гуманітарного напрямку на тему: «Інформаційні загро-

зи для користувачів Internet». Конференція була організована циклової комісі-

єю математики та інформатики для студентів перших курсів всіх спеціально-

стей. 

26.11.19р. проведення науково - практичної студентської конференція 

«Маркетингові аспекти економічного розвитку». Запрошеними гостями на 

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

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

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

27 листопада 2019 року студентки ІІІ курсу спеціальності "Маркетинг" 

Тер Анастасія та Осипенко Анастасія під керівництвом викладача економічних 

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

роботи обласного студентського клубу «Інноваційне і розумне суспільство» на 

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

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

 

       
 

28.11.19р.  проведення студентської науково-практичної конференції 

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

Конференція була організована викладачами комісії загальноосвітнього циклу 

Чикіною А.В та Калютою Н.М. 

28.11.19р. студентки 3 курса, спеціальності "Маркетинг", під 

керівництвом викладача Овсової Г.В., прийняли участиеь у студентській 

науково-практичній конференції з бухгалтерского обліку серед ЗВО I-II рівней 

акредитації Одесскої області на тему: "Сучасний бухгалтер: его роль и місце в 
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світі". Студентки коледжу презентували доповідь на тему: "Бухгалтерська 

професія в Україні: реальність и перспективи". 

 

          
 

29.11.19 р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Роль вторинних матеріальних ресурсів в системі раціонального 

природокористування» циклової комісії спеціальності 101 «Екологія». Серед 

запрошених гостей конференцію відвідали старший викладач кафедри екології 

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

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

спеціальностей. 

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

дентська науково практична конференція «Тренди і сценарії розвитку світової 

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

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

сті  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Ав-

томатизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під керівництвом виклада-

чів  Гайса І.М., Андрієнко М.Я. та  Спірідонова  Н.Г На конференцію був за-

прошений представник факультету « Нафти, газу та екології» Бошков Л. З. до-

цент кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики ОНАХТ.  

 

Грудень 2019 

03.12.19р. проведення  студентської  науково-практичної конференції 

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

кації та радіотехніка».  Запрошені на конференцію – декан  факультету  

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

комп’ютерної  інженерії  Сиренко О.І. Студенти 3-4 курсів виступили с актуа-

льними та цікавими доповідями, продемонстрували макет системи позицію-

вання антен з використанням мікропроцесорної системи.  

05.12.19р. проведення студентської науково-практичної конференції на 
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тему «Жива нафта» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» 

 

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. 

15.02.19р.  «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація!». 

Під таким гаслом в спортивному залі Одеського професійного ліцею морського 

транспорту працівники Обласної комунальної організації «Обласний центр 

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

оздоровчий захід, присвячений Дню виведення військ з Афганістану. 

   
 

Березень студентки групи 17-1пд вирішили цікаво і з користю для здоро-

в'я провести зиму і зустріти весну на ковзанці.  

 

    
 

  
 

08.03.19р. Надання якісної освіти як основної складової навчально-

виховного процесу педагогічним колективом КНТІІС ОНАХТ не обмежується 

обов’язковим виконанням навчальних програм. Активна діяльність викладачів 

визначається участю у громадському житті, екологічному руху, пропаганді 

здорового способу життя, участю у спортивних змаганнях. 
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Яскравим прикладом підвищення іміджу коледжу серед ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації та популяризації як найкращого закладу освіти стала підготовка, за 

ініціативою викладачів та підтримкою директора коледжу  к.т.н. Глушкова 

О.А., жіночої команди та участь у спортивних змаганнях – жіночому ралі 

«Одеса мама», які відбулися у святковий день 8 березня 2019 року у м. Одесі за 

підтримки міського голови Труханова Г.Л. 

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

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

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

помагали організаторам у проведенні окремих етапів змагань. Урочисте відк-

риття та супровід організаційної частини змагань забезпечили випускник коле-

джу   Шевченко Олег та голова Студентської Ради коледжу Белова Ірина. 

    
 

    
 

    
 

     
 

Березень 2019 

- навчальна група 18-1а разом з куратором Гратій Т.І.  були на екскурсії в 

центрі міста.  Пройшлися пішки по його історичній частині, а саме: відвідали 
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http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-8bc29b7355876ddf475fd70a0ec19322-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-9faec24c9c8004f101e09042e4a0c8c8-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-45e77cfa30d7fdd68a235e9cd61bfe8f-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-53f76498c41fb177e5574429dca006e7-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-121c83ea311785f107eefedd12f2a4a3-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-755b0f4095d3ea656a676477921b5850-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-9287cda5f74cb3e620f2efc7d864e5a4-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-11383b9df790868c9b760c6cf774a046-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-bda3044e0634214747f0d1d2b5469502-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-c8413fc362940d38b73dedcc6706a941-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-f343c784a90bf4609daf8b2fb2149a65-v.jpg


 

93 

 

Стамбульський і Грецький парк, Потьомкінські сходи, Міський сад і Колонаду, 

пройшлися по Тещиному мосту. 

 

    
10 квітня 2019 року була проведена студентська науково-практична кон-

ференція гуманітарного напрямку з біології на тему «Бактеріальні хвороби лю-

дини». Брали участь студенти перших курсів. 

 

    
25.04.19р. відбулись тренування з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а саме щорічне планове тренування з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, виникнення пожежі, яка проходила в два етапи:• 

евакуація особового складу,• практичне гасіння пожежі 

 

   
Команда коледжу прийняла участь у ХХІV обласних спортивних іграх 

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

Збірна юнацької команди коледжу з волейболу завоювала 2 місце на 

XXIV студентських іграх. 
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Посіли третє місце в обласній спартакіаді студентів коледжів м. Одеси.  

   
1 місцем завершилися спортивні ігри з гандболу серед дівчат, які 

проходили в коледжі Одеської державної академії технічного регулювання та 

якості з 4 по 9 квітня 2019 року. 

   
 

Вересень 2019 

13 вересня проведений турнір з шашок серед студентів перших курсів. 

 
До Дня Захисника України у коледжі проведено спортивне свято серед 

навчальних груп перших-третіх курсів.  

Змагання були з: 

1.Гирьового спорту (16кг.). 

2. Перетягування канату. 

3.Згибання та розгибання  рук в упорi. 

4. Підтягування на перекладинi. 

5. Армрестлiнг. 

6.Флорентiйська гра з м'ячем. 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img-5bc53ba94c9f5908b639bbae829ee586-v.jpg
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8 жовтня 2019 року в групі 19-6 було проведено виховний захід, 

присвячений темі «Профілактика шкідливих звичок у студентському 

середовищі. Ні шкідливим звичкам». 

 

 
 

Жовтень 2019 року  

- студенти коледжу прийняли участь у спартакіаді XXV обласних 

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

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

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

Одеси. 

 
 

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

проведена виховна бесіда про шкідливий вплив енергетичних напоїв на 

організм підлітків. Студент другого курсу Гула Данило підготував презентацію 

"Енергетичні напої. ЗА і ПРОТИ" 
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Грудень 2019 

Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. У 

групі 17-1ек була проведена виховна бесіда присвячена Всесвітньому дню 

боротьби зі СНІДом. 

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

тільки захоплюючою розвагою, але й чудовим засобом тренування 

витривалості, спритності, влучності і вміння знаходити спільну мову з 

партнерами по команді. Він вчить взаємодії в колективі для вирішення 

поставленого завдання.  

 

   
 

Головні всеукраїнські старти зі скелелазіння - Чемпіонат України 

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

Києві. 

   
 

Збірна по гандболу кооледжу посіла І місце у командному залiку серед 

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

рiвнiв акредитацii. 

 

   
 

6 грудня в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури 

сервісу ОНАХТ відбулася позапланове практичне навчання на випадок 

надзвичайної ситуації. 
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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. 

05.03.19р. студенти спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-

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

Одеської національної академії харчових технологій. Студенти відвідували 

лекційні аудиторії, спостерігаючи за навчальним процесом,  оглянули 

лабораторії, де ознайомилися з матеріально-технічною базою факультету і 

спробували провести лабораторні роботи.  Екскурсію проводив декан 

факультету "Комп'ютерних систем і автоматизації" Світий Іван Миколайович, 

який охоче відповідав на запитання студентів і пояснював всі аспекти 

майбутнього навчання. Також студенти відвідали науково-дослідницьку 

лабораторію мехатроніки та робототехніки.  Тут студенти змогли ознайомитися 

з новітніми розробками в галузі мікроелектроніки та робототехніки, з різними 

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

 

   
 

  
 

15 березня 2019 року в Одеській національній академії харчових техно-

логій відбувся День відкритих дверей, який відвідали студенти випускних груп 

Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу. 

 

http://kntiis.od.ua/sites/default/files/img_20190305_125759.jpg
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16 квітня 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та ін-

фраструктури сервісу відбулася зустріч студентів третього і четвертого курсів 

спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» з деканом факультету Комп'-

ютерної інженерії, програмування і кіберзахисту ОНАХТ - Ломовцевим Пав-

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

якими IT- спеціальностями і за якими освітніми програмами здійснюється під-

готовка студентів на даному факультеті. Ломовцев Павло Борисович відповів 

на всі питання, які цікавили студентів 

 

    
 

14.05.19 року студенти Колежу нафтогазових технологій, інженерії та ін-

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

дали лабораторію Кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виро-

бів та харчоконцентратів, де вони ознайомились зі спеціальностями кафедри і з 

 технологією виготовлення цукерок. Так, наші студенти власноруч виготовили 

смачні солодощі та провели їх органолептичну оцінку якості, взяли участь в 

лабораторних роботах під керівництвом старшого викладача кафедри, к.т.н. 

 Аветісян К.В. 
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01 червня 2019 року в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та ін-

фраструктури сервісу ОНАХТ відбулася зустріч, що вже стає традицією, з де-

канами факультетів Одеської національної академії харчових технологій, до 

структури якої з 2012 року входить наш коледж. 

Метою заходу є відповіді на питання, які так турбують наших випускни-

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

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

знання в профільному середовищі?», «Яку спеціальність вибрати?»,«На якому 

факультеті зупинити свій вибір? .. ». Про все це і про переваги продовження 

освіти на своєму факультеті, який об'єднує кілька спеціальностей, розповіли 

декани ОНАХТ в рамках інтерактивної зустрічі, на якій зібралися студенти ви-

пускних груп та їх батьки. 

Вчитися необхідно постійно, і зупинятися на досягнутому в сучасному, 

гнучкому і мінливому світі кваліфікованому фахівцеві просто неможливо!!! 

Тим і прекрасно отримання спеціальної освіти в нашому коледжі: система 

отриманих прикладних знань дозволяє накласти на них фундаментальні акаде-

мічні, створивши з молодшого спеціаліста бакалавра і магістра. Продовження 

навчання в Одеській національній академії харчових технологій - незаперечна 

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

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

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

перегони". Учасниками події стали студенти третіх курсів технологічних відді-

лень всіх коледжів, об'єднаних в структурі Одеської національної академії хар-
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чових технологій, а також студенти факультету технології зерна і зернового бі-

знесу ОНАХТ. 

Студентам було запропоновано три конкурси, в яких потрібно було про-

явити винахідливість та кмітливість. Весь захід проходив в дружній атмосфері 

невимушеності, глядачі теж приймали участь у цікавих вікторинах, винагоро-

дою у яких були смачні призи. А під час підрахунку балів можна було насоло-

джуватися співом талановитих студентів, які були господарями свята. У підсу-

мку змагання, не менш талановиті студенти КНТІІС ОНАХТ зайняли друге мі-

сце і були нагороджені корисними та смачними призами. Наступного разу, 

обов'язково перше місце буде за нами! 

 

    
 

    
 

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» мають можли-

вість підвищувати свою професійну майстерність, беручи участь в заходах, що 

проходять на базі навчального ресторану 112 ОНАХТ. 

Студенти беруть участь в організації та обслуговуванні фуршетів, винних 

дегустацій, кава-брейків, кейтерингових заходів. А нашим випускникам, які 

вже стали студентами III і IV курсів ОНАХТ і продовжують брати участь в ор-

ганізації проведення заходів навчального ресторану 112 ОНАХТ, вже запропо-

нували працевлаштування в ньому. Таким чином, набуваючи професійні нави-

чки ще зі студентської лави, студенти підвищують свою професійну майстер-

ність і стають конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, підвищую-

чи при цьому імідж нашого коледжу. 
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21 вересня студенти КНТІІС, на запрошення завідувача кафедри 

туристичного бізнесу і рекреації ОНАХТ, Олени Олександрівни Мелих, взяли 

участь в Міжнародному Туристичному Форумі Creative Tourism Traveling and 

finding yourself. Місією форуму було сприяння появі тренда креативного 

туризму в області розвитку туристичних дестинацій. 

 

 
 

25.09.2019р. в коледжі була прочитана лекція  «Регулювання 

продуктивності  НПС з метою енергозбереження» доцентом кафедри 

теплоенергетики та трубопровідного транспорту Кологривовим М. М.  В 

рамках плану проведення відкритих лекцій для  студентів коледжу  КНТІІС 

ОНАХТ. 

 
 

24 жовтня на базі Одеської національної академії харчових технологій 

відбулася обласна Міжвузівська ділова гра: «Секрети успішного 

менеджменту». Це був спільний проект методичної комісії викладачів 

економіки та фінансів ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації Одеської області та кафедри 

менеджменту і логістики ОНАХТ. Від нашого коледжу участь брали студентки 

гр. 17-1марк Балєва Е., Новоженюк А., Таріца В. з керівником Дурбаловой Н.І. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-b42e33a4e0b55a5b4fecd8b713128f47-v_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-c6ef246663b569fbb4e9e1867b3064a4-v.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/img-cd995f8e87bc200ae7ad69d15e8c4bda-v.jpg


 

104 

 

     
 

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

пізнавальною. Екскурсію провела декан факультету "Вина і туристичного біз-

несу" Саркісян Анна Овсеповна.  

   
 

Студенти нашого Коледжу на виїзному занятті зі спортивного туризму від 

кафедри фізичного виховання і спорту ОНАХТ. 

   
 

22 листопада студенти Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу були запрошені на конференцію, яка проходила на базі 

ОНАХТ, а спікерами на конференції виступали представники однієї з лідирую-

чих ресторанних компаній в Одесі Synergy Group. Представники компанії поді-

лилися своїм досвідом і знанням у сфері створення нових ресторанних проек-

тів.  
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17.12.2019г. студенти відділення інженерії відвідали відкриття лабораторії 

на кафедрі «Електромеханик і мехатроніки» Одеської національної академії 

харчових технологій. цікаву екскурсію по всіх лабораторій кафедри ОНАХТ 

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

  

     
 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 

 

5. Господарська діяльність 

 

Роботи по благоустрою та поліпшенню матеріально технічної бази у 2019 

навчальному році, а саме:  

 

5.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів аудиторій і 

кабінетів 

- Капітальний ремонт сходів корпусу А , 414 м. кв. (Матеріали  СФ – 

11046 грн., НМ – 1965 грн., ЗК – 660 грн.; 

- Капітальний ремонт кабінету № 226 корпусу А, копіювальний центр, 

15,8 м. кв. (ЗК – 1430 грн. будівельні матеріали)  

- Капітальний ремонт 307 аудиторії корпус Б, закладка дверей , ремонт 

додаткового приміщення, реконструкція електромереж 48 м. кв. (СФ- 4570 

грн., ЗК- 3950 грн.)  

- Капітальний ремонт 404 каб. корпус А 14,9 м. кв. (СФ - 676 грн. 

світильники, ЗК – 860 грн. матеріали) 

- Виготовлення  5 відкосів дверей та 10 відкосів вікон після встановлення 

металопластикових 46 м кв. (СФ – 3200, ЗК- 880 грн.); 

- Капітальний ремонт вхід в корпус Б, хол та першого поверху 326,5 м.кв. 

(СФ – 3420 грн., НМ -1270 грн., ЗК- 870 грн. будівельні матеріали);   

- Капітальний ремонт 212 ауд. корпус Б. Повна реконструкція 

електромережі (вимикачі, розетки)  демонтаж   світильників  встановлення 8 
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светодіодних світильників. Демонтаж залізної конструкції. Розбирання 

установки А70, 145,4 м. кв. (СФ -2720 світильники, ЗК – 870 грн. матеріали);  

- Капітальний ремонт 111 каб. корпусу Б 15,7  м. к.  (СФ – 1636 грн. 

світильники, матеріали, ЗК- 560 грн.); 

- Поточний ремонт паркет коридор 3,4 поверх корпусу А, 2,3 поверх 

корпусу Б 117 м. кв. (ЗК – 1140 грн. матеріали); 

- Поточний ремонт спортивного залу, підготовка та фарбування підлоги, 

615 м. кв.  (СФ-8240 грн., ЗК-1260 грн. фарба, матеріали)  

- Поточний ремонт приміщень загального користування гуртожитку 146 

м. кв. (кухні, туалети, дешева, сходи, коридори). Заміна леноліуму коридор 2 

поверх 12,4 м. кв. (НМ – 3498 грн. леноліум, ЗК – 4250 грн. фарба, будівельні 

матеріали); 
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5.2. Удосконалення системи опалення 

- Капітальний ремонт системи опалення, встановлення електричного 

котла , заміна радіаторів ліва сторона 3 поверх корпусу Б 305,306, 307, 309, 310 

(СФ- 67916  матеріали, 14360 грн. електричний котел, ЗК-11040 грн. робота, 

матеріали);   

-  Поточний ремонт системи опалення актової зали (ЗК – 640 грн. 

матеріали); 

- Удосконалення системи опалення малого спортивного залу (ЗК 

орендатор - 9890 грн.);  

- Поточний обслуговування системи опалення, ремонт встановлення 

кранів маєвського (9 батарей), чистка фільтрів, гідравлічні випробування (ЗК – 

1430 грн. матеріали, крани) 

- Заміна 5 батарей у коледжі та гуртожитку (ЗК- 3840 грн.); 

 

5.3. Удосконалення системи освітлення 

- Удосконалення зовнішнього освітлення встановлення (заміна)  п’ять 

прожекторів (ЗК- 2770 грн.); 

- Заміна (встановлення) светодіодних світильників – 25 шт. 2,3,4, 404 каб. 

поверх корпусу А, 101, 212 ауд. коридор 1 поверх корпус Б  та ремонт - 7 шт. 

(СФ – 7098 грн., НМ - 1482 грн., ЗК – 420 грн. світильники, матеріали ); 

- Встановлення 226 кабінет 2 шт., 2,3 поверх корпус А- 5 шт, перший 

поверх корпус Б – 8 шт.. гуртожиток – 6 шт. (СФ-7140 грн.); 

-Ремонт светодіодних світильників 9 шт. 2,3,4 поверхи корпусу А; 

- Заміна сведодіодних ламп з реконструкцією світильників 228 каб. 

корпус 8 шт. (СФ- 520 грн.); 

- Ремонт (заміна ламп) прожекторів сцени актового залу (ЗК- 780 грн.) 

- Заміна ламп, ремонт світильників гуртожитку 12 шт. (ЗК - 870 грн.)   

 

5.4. Удосконалення системи водопостачання, водокомунікацій 

- Ремонт аварійної ділянки водогону 50 метрів між корпусами Б и В з 
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реконструкцією трьох колодязів та заміною вхідного лічильника (СФ - 61938 

грн. матеріали, робота); 

- Капітальний ремонт каналізації кухні 2 поверх гуртожитку (ЗК -  2782 

грн. ; 

- Заміна 7 од. (ремонт  - 5од.) кранів в приміщеннях загального 

користування корпусів,  гуртожитку (ЗК- 3930 грн. крани, матеріали) 

- Заміна 3 од. (ремонт – 5 од.) бочків в туалетах корпусів, гуртожитку (ЗК 

– 1280 грн. )  

- Заміна 2 унітазів в туалетах корпусу Б, гуртожитку (ЗК – 3240 грн.) 

- Встановлення 4 умивальників в комплекті 217 корпус А, 307 корпус Б, 2 

шт. гуртожиток  (СФ- 2180грн., ЗК-  2390грн.); 

     
 

5.5. Удосконалення інформаційної матеріально - технічної бази та 

системи охорони. 

- Облаштування копіювального центру ( СФ - ком’пьютор 8350 грн., ЗК - 

копіювальний апарат 20940 грн., буфет);  

- Встановлення додаткової системи загородження на в’їзді КПП (ЗК-360 

грн. матеріали); 

- Поточний ремонт системи телефонного зв’язку, обстеження 

телекомунікації (ЗК - 560 грн. обстеження, матеріали); 

- Розширення мережі провідного інтернету, підключення КПП вхід до 

системи відеоспостереження, 111 ауд., 211 ауд., 307 каб., спортивний зал 

корпус Б (СФ – 2985 грн. кабель, ЗК – 1190 грн. матеріали);  

- Розширення системи відеоспостереження, встановлення 

відеореєстратора 211 каб., 226 каб., 4 додаткові  камери на 2,3,4 поверху 

корпуса А, 2 камери в спортивний зал корпус Б ( СФ- 670 грн. кабель, НМ  - 

1720 карта пам’яті, катери, НМ – 1350 камери, ЗК – 3540 грн. камери, 

матеріали); 

- Удосконалення аудіо системи (ЗК - 760 грн. мікрофон, елементи 
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живлення);  

- Удосконалення системи інтернету та мережі Wi-Fi, перерозподіл трьох 

точек між двома корпусами. (СФ – 12999 грн. 2 роутери, ЗК – 1340грн. 

матеріали); 

- Обладнання одного мобільної корпус Б та однієї стаціонарної 308 ауд. 

корпус Б (ЗК подарунок – 15 700 грн. мобільний комплект, ноутбук, проектор, 

екран  та проектор). 

 

5.6.  Заходи енергозбереження встановлено металопластикових 

вікон, дверей 

- Поточний ремонт 24 дерев’яних вікна перехід корпусів, кабінети 

аудиторії ( ЗК – 860 грн. матеріали); 

- Капітальний ремонт з реконструкцією рам 4 вітражних вікна 

спортивний зал, одне актовий зал, 9 вікон читальний зал (ЗК – 940 грн. 

матеріали, 1870 грн. пиломатеріали);    

- Встановлення 6  металопластикових дверей 321 ауд. корпусу А, вхід, 

305, 307,  312 (2) ауд. корпусу Б (НМ – 15 600 грн.,  ЗК – 22 400 грн.); 

- Встановлення  металопластикових вікон – 11 шт. 305(1), 321(2), 323(1), 

404(1) 421(1),  коридор 3 поверх(1)  корпус А, хол перший поверх,  212(5),  

307(3)  корпус Б, (НМ – 4600 грн., ЗК- 14 шт. 69 000 грн.); 

- Встановлення чотирёх  металопластикових вікон у гуртожитоку  кухні 

24,25, відсік, приміщення чергового гуртожитку (Б/У), 30/1 відсік (нове) (ЗК-  

10 450рн.). 
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5.7.  Удосконалення навчально - матеріальної бази 

- Обладнання двох місць місця прання туалет корпус А, перший поверх 

гуртожитку  ( НМ - 4560 грн. пральна машинка, ЗК- 6516 грн. пральна машина, 

матеріали); 

- Поточний ремонт металевих вікон залізного ангару (ЗК – 760 грн. 

матеріали); 

- Облаштування 307 аудиторії корпусу Б, встановлення внутрішніх 

дверей підготовка та фарбування підлоги. Встановлення розподільчого вузлу 

опалення. Обладнання  комп’ютерного класу (СФ – 81 960грн. комп’ютори, 

будівельні матеріали, меблі)   ЗК – 960 грн. матеріали) 

- Закуплено посуд та приладдя для лабораторії ресторанного бізнесу 306 

аудиторія корпус Б (СФ-6988 грн.); 

- Закуплений інструмент тесляра (комбінований станок), слюсаря, 

електрика (СФ – 9990, ЗК – 7600 грн.); 

- Проведено технічне обслуговування вогнегасників, закуплені стенди 

пожежної безпеки (СФ – 10251грн.);  

- Підтримання санітарних норм у приміщеннях загального користування 

(НМ – 3800 грн., ЗК – 980 грн.  миючі засоби); 

- Виготовлення та встановлення 27 дверей на кабінки в туалетах (ЗК – 

1890 грн. матеріали, 2120 грн. пиломатеріали); 

- Замінені 18 матраців гуртожитку (НМ – 3618 грн. ); 

- Заміна 1 од. (ремонт – 2од.) газових плит  гуртожитку (ЗК – 2670 грн. 

плита, матеріали); 

- Виготовлення меблів 209, 224, 225, 227, 228 404, 406 корпусу А, 306, 

307, корпусу Б (СФ – 34985 грн.); 

- Закуплено 21 сучасний коп’ьютор оновлення адміністрації, 307 

аудиторія корпус Б (СФ - 174930 грн.). 

 

5.8. Заходи підтримання території Дендропарку «Студентський» та 

прилеглої території корпусів 

- Розчищення забору ліворуч від КПП до кам’яного забору 80 м та 

фарбування. (СФ – 350 грн. фарба, ЗК – 260 матеріали);  

- Покос трави чотири рази 2,9 га (ЗК – 3960 грн. паливо, матеріали);  

- Підготовка та фарбування бордюрів 890 м, виготовлення та 

встановлення 5 лавок, 15 урн. (СФ – 1230 грн. фарба, матеріали,  НМ – 5460 

грн. фарба, вапно, матеріали, ЗК- 3950 грн. матеріали); 

- Встановлення біля входу залізної конструкції «КНТІІС» (НМ -21987 

грн. конструкція, встановлення); 

- Санітарна очистка дерев, зрізання сухих гілок ( ЗК – 1420 грн. робота, 
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матеріали); 

- Завершення розчищення прилеглої території корпусу А ліва сторона 

(ЗК- 760 грн.); 

- Фарбування забору лівої сторони корпусу А (ЗК- 3780 грн.), фарба 

матеріали; 

- Висадка 12 дерев у вазони на прилеглої території корпусів А,Б  (ЗК- 530 

грн.); 

- Будівництво альпійської гірки білях входу в корпус А та висадка квітів 

(ЗК-  3200грн.); 

- Висаджено 5 рідкісних дерев за рахунок випускних груп.  

 

  
 

 ВСЬОГО : 

- Загальна площа відремонтованих приміщень: 

 Капітального ремонту   -  1026,3 м. кв.; 

 Поточного ремонту  -   761 м. кв. (у тому числі підлога спортивного 

залу); 

 Поточний ремонт паркету  - 117 м. кв; 

- Замінено батарей системи опалення на сучасні  – 22 од. (19 шт. 3 поверх 

ліва сторона корпусу Б, 3 шт. гуртожиток ); 

- Встановлення  25 світодіодних світильників, відремонтовано 7 

светодіодних світильників, 

- Відремонтовано  50 метрів аварійної ділянки водогону з 

реконструкцією трьох колодязів, заміною вхідного вентиля, лічильника; 

- Обладнано або дообладнано сучасною меблюю 9 кабінетів (аудиторій); 

- Закуплено 21 сучасний коп’ьюторів; 

- Встановлено металопластикових  6 дверей та 15 вікон; 

- Проведено технічне обслуговування 69 вогнегасників, закуплені стенди 

пожежної безпеки, отримано 3 нових пожежних рукави; 
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- Розчищено  0.9 га від рослин території Дендропарку, розчищено 240 м 

забору та пофарбовано 180 м. 

 

ВИТРАЧЕНО : 

Кошти Спеціального фонду (СФ) – 353 058 грн. 

Кошти організації «Наша мета» (НМ)- 70 910 грн.  

Залучені кошти (ЗК) – 249 828  (з них вікна, двері за рахунок батьків  – 

101 850 грн.)                                                                                                                                                            

 

 

Директор коледжу О.А.Глушков 

 

 

 

          


