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      Навчально-виховний та виробничий процес у 2017 року здійснювався в 

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

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

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

становленню та розвиток молоді в Україні» 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 2017 навчальний рік», 

який був укладений з урахуванням комплексного плану розвитку ОНАХТ, 

поданих пропозицій циклових комісій та заступників директора. 

Комплексний план виконувався відповідно визначених напрямків роботи: 

- проведено вісім педагогічних рад, на яких розглядались актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів за усіма спеціальностями підготовки молодших 

спеціалістів; 

- заслухано аналіз роботи педколективу за 2017 рік. Представлено головні 

завдання роботи коледжу на 2017 рік; 

- акцентовано увагу акредитації підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальностями 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд»; 

- 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва»; 

- 5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку»; 

- 5.05030403 «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»; 

- удосконалення матеріально технічної бази коледжу; 

- створення нових лабораторій.  

  Навчальний процес на 01.01.2017 р. охоплював   896 студентів, з них:  

791 осіб за денною формою навчання  (бюджет –  482 осіб, контракт – 309 осіб) 

і 105 особа за заочною формою навчання (бюджет – 0 осіб, контракт – 105 

особа). 

Завершили навчання і отримали дипломи молодшого спеціаліста –  264 

студентів: на денному відділенні – 188 осіб, на заочному відділенні – 76 

випускників. 
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Кращих студентів-випускників направлено до вступу до Одеської 

національної академії харчових технологій за відповідними напрямками 

підготовки і зараховано на навчання на ІІ та ІІІ курси. 

Відсів студентів у 2017 році у порівнянні з минулими роками значно 

зменшився. Причинами відсіву стала фінансова та академічна заборгованість 

студентів, сімейні обставини. Багато зусиль для збереження контингенту було 

приділено класними керівниками, головами циклових комісій, завідувачами 

відділень і в цьому пріоритетом стала більш якісна індивідуальна робота зі 

студентами та їхніми батьками. 

Навчально-практичну підготовку здійснювали 84 педагогічних працівника, 

з них 2 особи – викладачі – сумісники, та три кандидата наук. 

Протягом року придбано 38 примірників нових надходжень. На кінець 

року бібліотечний фонд становив 88217 примірників. Періодичні видання 

складають 8 найменувань.  

1. Методична робота 

Пройшли акредитацію з спеціальностей 5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 

5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку», 5.05030403 «Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ» та підготували акредитаційні справи для спеціальностей 

5.14010101 «Готельне обслуговування», 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування». 

 Викладачами коледжу перероблені методичні комплексі з дисциплін усіх 

спеціальностей згідно наказу  МОН  від 29.03.2012 р. № 384. 

Підготовлені методичні вказівки до виконання: методичні вказівки до  

виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичне обслуговування» 

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

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

іноземна мова за професійним спрямуванням» та інші. 

Створений методичний посібник викладачем Зданевичем В.Ф. «Методи 

визначення показників якості продуктів переробки нафти і газу». 

Для студентів заочної форми навчання оновлені та створені методичні 

вказівки щодо практичних, лабораторних, самостійних робіт з предметів, 

тестові завдання, завдання для виконання контрольних робіт; 

Проведені презентації,  науково-практичні конференції («Застосування 

методів аналізу при дослідженні нафтопродуктів», викладач Сахно Н.О.). 

Тривала робота по створенню та удосконаленню документації кабінетів і 

лабораторій. 
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Студенти коледжу приймали участь у обласних олімпіадах серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області з 13 предметів. 

 

1.1 Підвищення кваліфікації 

 На курсах і підвищення кваліфікації в Одеському обласному інститути 

удосконалення вчителів:  

1.Степаненко І. В.- із спец. викладач української мови та літератури, 

зарубіжної літератури 06.06.-30.06.17 р. 

2. Стельмах Н.Ю. - із спец. практичний психолог, 09.03.-01.04.17 р. 

3. Кубова Т.М.- із спец. англійська мова, 04.09.-27.09.17 р. 

На курсах Національної академії педагогічних наук України ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти: 

1. Драганова Л.І.  

2 .Корсікова Г.К. 

3. Березовська Л.В. 

4. Перель Н.М. 

5. Леонова К.Л. 

Шляхом стажування: 

1. Сахно Н.О.- Одеська національна академія харчових технологій, кафедра 

харчової хімії , з 06.04.17р.- 26.05.2017 р. 

2. Москаленко А.А.- Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра харчової хімії , з 06.04.17р. - 26.05.2017 р. 

3. Спірідонова Н.Г.- Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра електромеханіки і роботехніки, з 24.11.- 18.12.2017 р. 

4. Богач Ю.В. - Одеська національна академія харчових технологій, кафедра 

обліку і аудиту, з 25.10.- 25.12.2017 р. 

5. Овсова Г. В. - Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра обліку і аудиту, з 25.10.- 25.12.2017 р. 
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6. Березовська Л.В. - Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра екології та природоохоронних технологій, з 23.11.- 25.12.2017 р. 

7. Сагдєєва О.А. . - Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра екології та природоохоронних технологій, з 23.11.- 25.12.2017 р. 

8. Перель Н.М. - Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра інженерної графіки та технічного дизайну, з 23.11.- 25.12.2017 р. 

9. Ігнатьєв О.В. . - Одеська національна академія харчових технологій, 

кафедра інженерної графіки та технічного дизайну, з 23.11.- 25.12.2017 р. 

На курсах «Вищої школі педагогічної майстерності (ВШПМ)» Одеської на-

ціональної академії харчових технологій:  

1. Глушков О.А. 

Інше: 

1. Аль-Дандал Р.С. – отримав Диплом кандидата наук та здобув науковий 

ступінь кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії 

2017 р.  

2. Бондар В.А. - отримала Диплом кандидата наук та здобув науковий сту-

пінь кандидата економічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії    

2017 р. 

 

1.2 Атестація 

У 2017році атестувалися наступні педагогічні працівники зі присвоєною 

(підтвердженою) кваліфікаційної категорією: 

“спеціаліст другої категорії” 

- Гайса І. М.; 

- Костюк М. П.; 

- Гусак-Шкловська Я. Д.; 

- Крайз Л. В. 

“спеціаліст першої категорії” 

- Вівдіч М.І.; 

- Гудкова С.А. 
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- Калюта Н.М.; 

- Брітікова М.В.; 

- Дурбалова Н.І.; 

- Гратій Т.І.; 

- Наговська Т.С. 

“спеціаліст вищої категорії” 

- Станчева І.А.; 

- Алиєва О.О.; 

- Андрієнко М.Я.; 

- Ромчук В.В.; 

- Пеньковська Н.К.; 

- Березовська Л.В.; 

“спеціаліст вищої категорії, викладач-методист” 

- Перель Н.М.;  

 

2. Успішність 

Результати Державної підсумкової атестації загальноосвітніх дисциплін 

Назва відділення Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

Електромеханічне 99,25 41,7 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
98,7 46,3 

Технолого - екологічне та 

економіки 
100 56,7 

Разом по коледжу 99,3 48,2 

 

Результати державної атестації випускників (державні іспити) 

Назва спеціальності Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

5.04010602 «Прикладна екологія» 100 60,9 

5.05030702 «Комерційна 

діяльність» 
100 100 
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5.05090301 «Монтаж, 

обслуговування і ремонт станційного 

обладнання електрозв’язку» 

 

100 

 

43 

5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування» 
100 100 

Разом по коледжу 100 76 

 

Захист дипломних проектів  

Назва спеціальності Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

5.05130103 «Переробка нафти і газу» 100 75 

5.05030201 «Монтаж, 

обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного 

виробництва» 

100 43 

5.05030201  «Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ» 

100 50 

5.05070104 «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» 
100 60 

Разом по коледжу 100 57 

 

Результати літньої екзаменаційної сесії 

Назва відділення Загальна успішність, 

% 

Якісна успішність,% 

Електромеханічне 89,9 45,4 

Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 
96,2 48,6 

Технолого-екологічне та економіки 86,1 48,7 

Разом по коледжу 90,7 47,5 

 

Випуск молодших спеціалістів 

Випуск по відділенням Молодші спеціалісти Диплом з відзнакою 

Електромеханічне 52 3 
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Автоматизація, зв’язку та сфери 

обслуговування 

66 4 

Технолого-екологічне та економіки 68 5 

Разом по коледжу 186 12 

 

Відраховано студентів 

Відраховано по 

відділенням 

За рахунок 

державного 

бюджету 

За рахунок коштів 

фізичних та 

юридичних осіб 

Разом по 

відділенню 

Електромеханічне 2 0 2 

Автоматизація, зв’язку 

та сфери 

обслуговування 

1 1 2 

Технолого-екологічне 

та економіки 
12 15 27 

Разом по коледжу 15 16 31 

 

2. Навчально-виробнича робота 

 

Керуючись   методичними   вказівками   щодо організації науково-

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

ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області 2013р., у 2017 році було проведено практик: 

*навчальні – на базі майстерень, лабораторій, кабінетів, які відповідають 

вимогам програм практик за спеціальностями.  

    1. Технологія переробки нафти і газу та 

             нафтохімічного синтезу                                         – гр. 14-1т 

         2. Комп’ютерний бухгалтерський облік                   – гр. 15-1к, 16-2к 

         3. Професійна                                                              – гр. 14-1ел 

         4. Професійна                                                              – гр. 14-1зв 

         5. Професійна                                                              – гр. 14-1а 

         6. Екологічна зйомка                                                   – гр. 14-1ек 

         7. Технологічний аналіз і контроль 

             виробництва                                                              – гр. 13-1т 

         8. Професійна                                                                – гр. 13-1т 

         9. Професійна                                                                – гр. 15-1ек 

         10. З приладів і методів дослідження стану 

             навколишнього середовища                                    – гр.14-1ек 
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         11. Обробка екологічної інформації                           – гр. 13-1ек 

         12. Електромонтажна                                                   – гр. 15-1ел 

         13. Монтажна                                                                – гр. 15-1а 

         14. Професійна хімічного аналізу                               – гр. 15-1ек 

         15. Ознайомлювальна                                                   – гр. 15-1т 

         16. Навчальна   – гр. 15-1ро 

         17. Слюсарна                                                                 – гр. 16-1м 

         18. Слюсарна                                                                 – гр. 16-1е 

         19. Слюсарна                                                                 – гр. 16-1а 

         20. Навчальна                                                                – гр. 16-1гро 

         21. Навчальна                                                                – гр. 16-1го 

         22. Професійна                                                              – гр. 15-1а 

         23. Організація комерційної діяльності                      – гр. 14-1к, 15-2к 

 

         *технологічні – на базових підприємствах, з якими є типові договори. 

           Проведено 12 практик. 

 

         *переддипломні ( стажування)– проведено 5 практик  зі спеціальностей: 

         – «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»; 

         – «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд»; 

         – «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку»; 

         – «Монтаж,  обслуговування   засобів   і   систем   автоматизації    

технологічного виробництва»; 

         – «Переробка нафти і газу». 

Зміст і послідовність практик визначались наскрізною програмою з кожної 

спеціальності, які розроблені цикловими комісіями згідно з навчальним 

планом. На основі цієї програми розроблялись робочі програми. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні циклові комісії (Дмитрієва Н.О., Романська О.А., 

Сагдєєва О.А., Овчарик Л.В., Федоров М.О.). 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в коледжі 

здійснював заступник директора з навчально-виробничої роботи Нікішин В.П. 

Проведення 23 найменувань навчальних практик забезпечили:  

зав. НВМ Шанявський В.В., майстер виробничого навчання Жежу Д.Г.               

і викладачі, як правило профілюючих циклових комісій: Романська О.А., 

Бурлака Г.І., Гусак-Шкловська Я.Д., Комарницький Л.В., Боцуляк О.Я., Федотов 



 

11 

 

П.В., Вівдіч М.І., Шапарець Т.Л., Швець Т.В., Сагдєєва О.А., Овсова Г.В., 

Овчарик Л.В., Зданевич В.Ф.  

 

Технологічні і переддипломні практики 

Для проходження технологічних і переддипломних практик у минулому 

навчальному році були укладені типові Договори з базовими підприємствами за 

кожною спеціальністю, загальну кількість яких складає 16 діючих підприємств. 

Окремо розглядались у циклових комісіях самостійно надані студентами 

місця для проходження виробничих (технологічних і переддипломних) 

практик. 

На підставі протоколів засідань циклових комісій у присутності зав. 

відділеннями в коледжі своєчасно видавались накази і проводились 

інструктивно-методичні наради, на яких студенти отримували необхідній 

перелік бланкової документації. 

На нарадах перед студентами виступали: заст. директора з НВР, голови 

циклових комісій, керівники практик від коледжу. 

 

Базові підприємства, на яких було проведено виробничі (технологічні і 

переддипломні) практики у 2017р. 

 

№/№ ПІДПРИЄМСТВО 

 
1. Одеське ЛВУМГ 

 
2. ПАТ "Ексімнафтопродукт" 

 
3. ПАТ "Одеснафтопродукт" 

 
4. ПрАТ "Синтез Ойл" 

 
5.  ОМУ  ЕГГ ПАТ "Одесагаз" (ГНС) 

 
6.  ПАТ "Одесагаз" 

 
7.  ДП "УКРАВТОГАЗ"  РВУ "Київавтогаз" 

 
8. ПАТ  Енергопостачальна компанія  

"Одесаобленерго" 

 

9. 

Публічне акціонерне товариство 

«Укрпошта»   

Одеська дирекція Поштамт-ЦПЗ №1 

10. ТОВ БМП "ВОЛСБУД" 
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  11. ТОВ "Холодмонтажавтоматика" 

 
  12. 

Департамент екології та розвитку 

рекреативних  

зон Одеської міської ради 

 
  13. 

Державна екологічна інспекція 

Північно-Західного регіону Чорного моря 

 
14. ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" 

 
15. ТОВ "Модерн-Трейд" 

 
16. ТОВ "Епіцентр-К" 

  

Перед  виходом на виробничу практику у групах проводились збори з 

інструктажем, опираючись на методичні  рекомендації щодо використання 

Пам’ятки зі студентами– практикантами ВНЗ І-ІІ р.а., затвердженої Радою 

Директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області 2016 р. В основу бесід було 

покладено 5 правил: 

      «ні алкоголю», «ні курінню», «ні наркоманії», «ні лихослів’ю» і 

«поспішайте робити добро». Було підкреслено: «Хто виконує ці 5 правил, може 

розраховувати на успіх у кар’єрному рості та особистому житті». 

      На кожних зборах з групами студентів були присутні голови циклових 

комісій і викладачі – керівники виробничих практик. Кожному студенту в 

індивідуальних завданнях були задані питання з курсового та дипломного 

проектування та профорієнтаційної роботи. 

 

           Випуск студентів за 2017р. склав 264 особи. у т.ч. 

№/ 

№ 

С
п

ец
іа

л
ь
- 

н
іс

ть
 

Денне відділення Заочне відділення 
Всього 

по 

колед

жу 

Наказ  

№№ 

Обсяг держ. 

замовлення 
Б К 

В
сь

о
го

: 

Наказ  

№№ 

Обсяг держ.  

замовлення 
Б К 

В
сь

о
го

: 

1 М 

№118-03 

від 

16.02.17

р.   

20 20 8 28 

№ 257-

03 

від 

26.04.17

р.  

0 0 13 13 41 

2 ЕЛ 

396-03 

від 

30.06.17

20 20 6 26 

396-03 

від 

30.06.17

0 0 18 18 44 
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р. р. 

3 А 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

20 20 10 30 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

0 0 23 23 53 

4 ЗВ 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

15 15 9 24  – 0 0 0 0 24 

5 ЕК 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

15 15 8 23 – 0 0 0 0 23 

6 КД 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

18 18 7 25 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

0 0 22 22 47 

7 Т 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

15 14 6 20  – 0 0 0 0 20 

8 РО 

396-03 

від 

30.06.17

р. 

0 0 12 12 – 0 0 0 0 12 

Всього:   123 122 66 188   0 0 76 76 264 

 

       В  коледжі на  базі  кар’єрного  центру  проведено наради з випускниками 

кожної  спеціальності, на яких були присутні представники кафедр ОНАХТ: 

–  О.С. Тітлов  – спец. 5.05030403 «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»; 

– П.М. Монтік  – спец. 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд»; 

– Тітлова О.О. – спец. 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

                                 технологічного виробництва»; 

спец. 5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного      

 обладнання електрозв’язку»; 

– Крусір Г.В. – спец. 5.04010602 «Прикладна екологія»; 

спец. 5.05130103 «Переробка нафти і газу»; 

– Басюркіна Н.Й. – спец. 5.03050702 «Комерційна діяльність»; 

– Дідух Г.В.  – спец. 5.14010102 «Ресторанне обслуговування». 

 

       Така   робота  зі  студентами-випускниками   привела   до   того, що  з 

випускників  коледжу  стали   студентами  ОНАХТ   66 осіб  ( 54%),  окремі  
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студенти-випускники стали студентами інших ВНЗ, а деякі вибрали шлях 

працевлаштування. 

4. Виховна робота 
 

Виховна робота у Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу  Одеської національної академії харчових технологій є 

органічним компонентом освітньої діяльності навчального закладу. Виховання 

студентської молоді у закладі освіти відповідає сьогоднішнім потребам 

незалежної Української держави. 

Реалізація основних виховних завдань адміністрацією та педагогічним 

колективом коледжу здійснювалась за такими 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 

відпрацювання заходів виховної роботи в коледжі є план виховної роботи на 

поточний навчальний рік. У плані визначені основні напрями виховання, 

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

з керівниками груп, організація студентського самоврядування, робота 

вихователів гуртожитків, соціального педагога, практичного психолога. 

Протягом 2017 року у коледжі проводились заплановані науково-

практичні студентські конференції, виховні заходи, відвідування студентами 

театрів і музеїв міста. 

 За основними напрямами вихованої роботи проведені  заходи, основні з 

яких були висвітлені у ЗМІ та на сайті коледжу: 

4.1 Національно-патріотичне виховання 
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Основною метою цього напрямку виховання є національної гідності, 

розуміння власної відповідальності за свою націю, визнання рівноправності і 

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

дотримання гуманістичних норм і вимог, уважне ставлення до переконань і 

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

виховання гуманістичного стилю мислення, культури міжетнічних відносин. 

10 квітня 2017 р., в день 73-й річниці визволення Одеси від фашистських 

окупантів, викладач  коледжу  Моргун Л.А. зі студентами провели презентацію 

історичних розповідей, присвячених воїнам-визволителям Одеси, в Київській 

районній раді ветеранів. 

10 квітня 2017 р. проведення бесіди-презентації до 73-ї річниці  

визволення м. Одеси «Пам’ятаємо героїв-визволителів». 

11 квітня 2017 р. у спортивному залі коледжу було проведено традиційне 

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

Одеси від фашистських загарбників, у якому прийняли участь команди 

КНТІІС, ОТК, МТК та КПАІТ. 

06 травня 2017 р. проведене урочисте свято - військово-патріотичні 

спортивні змагання, присвячені 72-ій річниці перемоги над нацизмом для 

студентів 1-х курсів. 

Травень 2017 р.  традиційне привітання студентами ветеранів – учасників 

бойових дій і учасників трудового фронту -  мікрорайону  Дмитрівка Київсько-

го району м. Одеси. 

01.09.17 р. проведення першого заняття у всіх навчальних групах за темою 

«Україна на карті Європи» до 26-ї річниці незалежності. 

01.09.17 р. проведення свята «Посвячення в студенти». 

Вересень 2017 р. проведення виховних годин "Уроки пам'яті трагедії 

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

Бабиного Яру. 

Жовтень: екскурсія на меморіал 411 батарея зі студентами І-х курсів всіх 

спеціальностей. 
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09.10.17 р., 17.10.17 р. проведені виховні години на тему «Героями не 

народжуються, героями стають» з нагоди святкування Дня захисника України 

14 жовтня у навчальних групах 16-1марк, 14-1зв, 17-1гро. 

Жовтень 2017 - тематичні виховні години у навчальних групах за темою 

«70 років визволення України від фашистських загарбників». 

27.10.17 до Дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників студенти перших курсів відвідали в музеї коледжу експозицію 

«Правнуки про переможців». 

Листопад:  

- проведення у навчальних групах виховних годин, присвячених річниці 

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

минуле заради майбутнього» та ін.); 

- 20.11.2017 участь студентів та викладачів КНТІІС ОНАХТ у 

всеукраїнській акції «Запали свічку»; 

21.11 - 22.11.17 – з нагоди Дня гідності і свободи в Україні у навчальних 

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

презентації фото - та відео документів - свідоцтв найтрагічніших подій 

Майдану, на яких молодь знайомилася із хронологією подій від листопада 2013 

до лютого 2014 рр в Україні. 

Грудень 2017: - проведення тематичних виховних годин у навчальних 

групах,  присвячених Дню збройних сил України. 

4.2 Інтелектуально-духовне виховання 

Мета: поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та 

самодіяльністю  студентства; засвоєння системи знань, яка сформована на 

основі відповідних навчальних  предметів і містить перелік смислових 

елементів суспільного досвіду. 

Протягом року - відвідування музеїв і театрів. 

04.04.2017 р. - проведено захід, присвячений святам, звичаям і традиціям 

українського народу. 
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13.09.2017 р. студенти 1-го курсу відвідали театр юного глядача і знайо-

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

31.10.2017 проведення студентської науково-практичної конференцію на 

тему «Інноваційні хімічні технології в побуті» для студентів спеціальності 

«Переробка нафти і газу». 

15.10.2017 проведення конференції «Кроки до досягнення успіху у сфері 

туристичного обслуговування» для студентів спеціальності «Туристичне 

обслуговування». 

Листопад 2017 проведення студентських науково-практичних 

конференцій: 

- 24.11.17 проведення студентської науково-практичної конференції 

«Від бізнес-ідеї до бізнес-проекту», для студентів ІІІ-IV курсів коледжу різних 

спеціальностей; 

- 20.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до використання 

альтернативних видів енергії» для студентів спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»; 

- 28.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції 

«Європейський вибір – професія «Еколог»: значимість, актуальність, 

затребуваність», для студентів других курсів всіх спеціальностей і студентів 

спеціальності «Прикладна екологія»; 

- 30.11.17 р. проведення студентської науково-практичної конференції на 

тему «Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива (бензин) 

різноманітних видів та виробників» для студентів ІІІ курсів спеціальностей 

«Переробка нафти і газу» та «Прикладна екологія». 

Грудень 2017року:  

-  проведення студентської науково-практичної конференції «Сучасні 

рішення в сфері телекомунікаційних технологій» для студентів спеціальності 

«Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку»; 

- проведення тематично-виховного заходу з фізики «Наукова революція. 
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Електрика: минуле, дійсне і майбутнє» для студентів 1-2 курсів; 

- 05.12.2017 -  проведення студентської науково-практичної конференції на 

тему «Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних технологій» для студентів 

спеціальності «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку». 

Листопад 2017 студенти групи 16-1пд відвідали кінотеатр «Золотий Дюк». 

4.3 Громадянсько-правове виховання 

Мета: формування політичної і правової культури студентів; виховання 

поваги до Конституції України, законів України, державних символів; 

виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством. 

Протягом року: засідання Ради профілактики правопорушень коледжу 

(щомісяця) з метою профілактики правопорушень, пропусків занять без 

поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів коледжу із 

запрошенням представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх. 

Березень 2017 року проведення практичним психологом бесід: «Фактори 

суіцидального ризику підлітків в соціальних мережах»; «Етика педагогічного 

спілкування». 

Травень 2017 року проведено лекцію «Екологічна експертиза в сфері циві-

льного будівництва», експертом в сфері будівництва, засновником конструк-

торського бюро КБ2 Ксенією Ігорівною Білан, В ході якої були розглянуті пи-

тання організації проведення даного виду екологічних експертиз, етапи, вимо-

ги до оформлення документації, охарактеризована нормативно правова база з 

питань цивільного будівництва. 

02.06.2017 року проведення бесіди з представниками батьківського 

комітету коледжу на тему «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. 

Профілактика і корекція агресивної поведінки». 

Протягом навчального  року: 

 - контролювання виконання вимог правил внутрішнього трудового 

розпорядку студентами коледжу;  

- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до 
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пропусків занять без поважних причин; 

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

громадської відповідальності викладачем дисципліни «Правознавство». 

Вересень 2017: 

- 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 – проведення загальних зборів студентів коледжу, які 

проживають у гуртожитках №6 (Радісна, 9) і №2 (Краснова, 8) з метою 

інформування щодо Правил техніки безпеки і пожежної безпеки і Правил 

проживання у гуртожитках, а також необхідності безумовного їх виконання. 

Жовтень 2017: 

- вибір активу батьківського комітету, організація взаємодії між 

адміністрацією коледжу і батьківським комітетом; 

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

участі кожного громадянина у виборчому процесі законодавчої влади; 

- 25.10.2017 - проведення конференції студентської молоді, вибори активу 

студентської Ради коледжу; 

- жовтень 2017: анкетування психологом студентів І-ІІ курсів на наявність 
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проблем адаптації (для нового набору); 

- 20.10.17 р. – профілактичний захід з профілактики вживання наркотичних 

речовин та їх шкідливого впливу на здоров’я людини за сприяння громадської 

організації «НАРКОНОН». 

 02.03.11.17р. відвідування студентами Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу  ОНАХТ дводенного семінару-тренінгу у 

рамках проекту «Підвищення рівня обізнаності вразливих дітей та молоді 

щодо безпечної міграції та працевлаштування», організатором якого виступила 

громадська організація «Віра, Надія, Любов». 

 10.11.17 проведення бесіди з представниками батьківського комітету 

технікуму на тему «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. 

Протидія насильству та недопущення випадків жорстокого поводження з 

дітьми у сім’ях». 

Грудень 2017:  

- проведення тижня права: книжкова виставка, виставка плакатів з 

правового виховання, тематичні виховні години з правової тематики, 

тестування студентів, спілкування з працівниками органів внутрішніх справ, 

бесіда з батьківським комітетом та відвідування студентами музею історії 

міністерства внутрішніх справ; проведення гри «Юридичний аукціон» для 

студентів 1-2-х курсів; 

- 04.12-10.12.17 р. проведення виставки студентських плакатів до 

Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

Протягом року: 

 - контролювання виконання вимог правил внутрішнього трудового 

розпорядку студентами коледжу;  

- проведення індивідуальної роботи зі студентами, які схильні до 

пропусків занять без поважних причин; 

- проведення зі студентами, які мешкають у гуртожитках бесід щодо 

дотримань техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил внутрішнього 

розпорядку; бесіди з питань громадянської відповідальності згідно чинного 
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законодавства України; 

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

та громадської відповідальності викладачем дисципліни «Правознавство». 

4.4  Моральне виховання 

Мета:  прищеплення студентам та розвиток міцних переконань і потреби 

поводити себе згідно з моральними нормами суспільства; формування таких 

соціальних цінностей як цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм, 

відповідальність; формування дієвої моралі, яка визначає стійку 

непримиренність до порушників норм і правил культурної поведінки. 

З 06.03 до 25.03.2017 року  проведена низка заходів, присвячених 203-ій 

річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, а саме конкурс на кращого знавця 

життя і творчої спадщини Т. Г. Шевченка; акцію «Прочитай поезію Т. Г. 

Шевченка напам’ять»; акцію «Ну що б, здавалося, слова…». 

19 квітня 2017 року викладачі комісії іноземних мов провели виховний 

захід, присвячений святкуванню Великодня у Великобританії на якому 

студенти презентували цікавий матеріал про традиції та історію виникнення 

свята. 

19 травня 2017 року студенти коледжу взяли участь в щорічній історичній 

науково-практичній конференції студентської молоді «Історія Одеси в особах», 

що проводилась на навчальній  базі Коледжу промислової автоматики  та       

інформаційних технологій ОНАХТ.  

За запрошенням колективу КП «Парки Одеси» студенти і викладачі 

коледжу прийняли участь у наступних заходах: 

 - 25 і 26 лютого 2017 року святкування Масляної в парку ім. Т. Г. 

Шевченко, проводжаючи зиму і зустрічаючи весну; 

- 11 і 12 березня 2017 року участь у організованому концерті біля пам'ят-

ника Кобзарю в парку ім. Тараса Шевченка, який присвячений річниці з дня 

народження українського поету. Метою заходу зазначено ознайомлення  при-

сутніх з творчістю Тараса Григоровича, згадування  найвідоміших  творів, його 

історію та,  створення настрою свята; 
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- 18 і 19 березня 2017 року  участь у заході присвяченому дню весняного 

рівнодення, або, астрономічної весни; 

- 29 квітня 2017 року в парку ім. Т.Г. Шевченко участь у Першому весня-

ному вернісажу фотозон. У фотозоні коледжу  представлені як нафтогазові 

спеціальності, так і спеціальності сфери обслуговування.  

Вересень: проведення практичним психологом лекції для студентів І-ІІ 

курсів на тему «Міри відповідальності за паління у громадських місцях 

(порушення ст.184 ч. І)). 

Вересень 2017 – участь у міському заході – імпровізованому «Місті 

професій» у парку ім. Т.Г. Шевченка. 

 Проведення тематичних бесід, присвячених 155 річниці з дня народження 

видатного американського письменника О’Генрі зі студентами перших курсів. 

Жовтень 2017: 

- 26.10.17 р. проведення виставки образотворчих і кулінарних виробів 

«Золота осінь» студентів спеціальності «Комерційна діяльність», 

«Підприємницька діяльність», «Маркетинг», «Туристичне обслуговування» під 

гаслом «Добро доступно кожному: відчини своє серце!» разом з 

представниками благодійного фонду допомоги хворим дітям «Бджілка» і 

організовано збір грошей на УЗІ-скальпель для нейрохірургічного відділення 

Одеської дитячої клінічної обласної лікарні. 

Листопад 2017:  

- 02.11.17 р. проведення тематичного виховного заходу до Міжнародного 

дня рідної мови «Українська мова та національна культура» для студентів 

третього курсу; 

- 07.11.17 р. проведення тематичного заходу, присвяченого Дню 

української писемності та мови для студентів других курсів; 

- 08.11.17 р. проведення свята української мови до Дня української 

писемності та мови для студентів першого курсу; 

- 12.11.17 р. – відвідування студентами другого курсу Грецького фонду 

культури; 
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- проведення конкурсу стіннівок «Життя та творчість шведської 

письменниці Астрід Ліндгрен» з нагоди 120-річчя від дня народження. Грудень 

2017: 04.12.17 р. проведення культурно-освітньої конференції «Мандрівний 

філософ», присвячену 295-й річниці від дня народження Г. Сковороди. 

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.  

З 07 по 10 квітня 2017 року співробітники коледжу сумісно зі 

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

якої  проведено комплекс організаційно-практичних заходів щодо прибирання 

території дендропарку «Студентський». Поповнена колекція зелених насаджень 

у вигляді дерев та кущів. Закладено та підготовлено до висадки квітники. 

14.04.2017  року  студенти 2-го курсу спеціальності «Нафтогазова 

інженерія та технології» прийняли участь у конференції «Еколого-енергетичні 

проблеми сучасності», яка проводилась на навчальній базі інституту холоду, 

кріотехнологій та екоенергетики імені В.С. Мартиновського. 

27 травня 2017 року  студенти груп 15-1ек і 15-1т відвідали місто Вилкове 

на півдні Одеської області,  українську «Венецією» та Дунайський біосферний 

заповідник. 

Травень, жовтень 2017 року:  

- проведення відкритої виховної години «Марш парків» для студентів 1-3 

курсів; 

- висадження розарію у дендропарку «Студентський»; 

- висадження садових квітів у дендропарку «Студентський». 

08.06.2017 року проведена студентська науково-практична конференція 

«Причини, наслідки та шляхи подолання глобальної зміни клімату»,  

підготовлена циклової комісією «Прикладна екологія» для студентів всіх 

спеціальностей. 

Протягом року проведення систематичного догляду за зеленими 
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насадженнями дендропарку «Студентський»; проведення тематичних класних 

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

джерело краси», «Дивний світ рослин». 

29.09 – 01.10.2017 участь студентів спеціальності «Прикладна екологія»    

у Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

на тему «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». 

Вересень 2017 проведення ознайомлювальної лекції «Об’єкт ПЗФ – 

дендропарк «Студентський». 

Жовтень 2017:  

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

студентів першого курсу; 

-  03.10.17 р.  інтегрований семінар «Легені міста», присвячений питанням 

реконструкції занедбаних історичних місць (Дюковський і Савицький парки) 

міста Одеси для студентів спеціальності «Прикладна екологія», «Туристичне 

обслуговування»; 

- 06.10.17 р.  урочисті заходи, присвячені 40-річчю заснування 

дендропарку «Студентський» з відкриттям пам’ятного знаку. 

Листопад 2017: 

 - проведення тематичних виховних годин до Всесвітнього дня не паління; 

- проведення студентської науково-практичної конференції «Європейський 

вибір – професія «Еколог»» для студентів других курсів всіх спеціальностей і 

спеціальності «Прикладна екологія». 

4.6  Естетичне виховання 

Мета: формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури. 

Квітень 2017 року  проведення краєзнавчого квесту «Фантастичні тварини 

та їх місця проживання», з метою  знайомства і вивчення архітектури та історії 

рідного міста. 
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18 квітня 2017 року  проведення виховного заходу «Культура поведінки, 

етичні та моральні норми спілкування». 

18 травня 2017 року відвідування у Міжнародний день музеїв студентами 

технікуму Одеського музею західного і східного мистецтва, участь в акції під 

назвою Ніч в музеї. 

26 травня 2017 року проведення конкурсу краси і талантів «Міс ТГНП - 

2017». 

24 травня 2017 року проведена студентська науково-практичної конфере-

нції «Одеса - моє місто рідне!» з елементами театру для відтворення і візуалі-

зації історичних подій.  

30 травня 2017 року  проведення щорічної гри «Брейн ринг з фізики» для 

студентів 1-х курсів. 

03.06.2017року студенти 1-го курсу відвідали археологічний музей. 

3-4 червня 2017 року студенти 2-го курсу, група 15-1-то-го, відвідали міс-

то Харків за напрямком вивчення туристичних об'єктів України та ознайом-

лення з пам’ятками історії. 

06 червня 2017 року проведений виховний захід I LOVE ENGLISH  для 

студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей. 

06.06, 20.07.2017 року – відвідування студентами Геолого-мінералогічного 

музею Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Травень, вересень, листопад 2017 років перегляд вистав у  театрах міста 

(Театр юного глядача, Український театр ім. В. Василька, Одеський 

академічний театр музичної комедії та ін.). 

30.06.2017 року – проведення урочистих заходів коледжу, присвячених 

випуску молодших спеціалістів. 

01.09.17 святковий концерт до Дня знань.  

05.10.17  проведення святкового концерту з нагоди Дня працівника освіти. 

11.10, 28.10.17 р. – відвідування студентами першого курсу Одеського 

художнього музею. 

Вересень-жовтень 2017 – проведення тижня Туризму: 
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- проведення інтелектуально-спортивного квесту у Дюківському парку     

м. Одеси; 

- проведення інтелектуальної гри «Брейн-Ринг» за темою зеленого туризму 

і екологічних проблем планети, пов’язаних з господарською діяльністю 

людства; 

-  проведення урочистої посвяти студентів перших і других курсів 

спеціальності «Туристичне обслуговування» у туристи; 

- відвідування студентами спеціальності «Туристичне обслуговування» 

замку Курисів в с. Петровка Лиманського району в рамках парарекреаційно-

пізнавального туризму; 

- проведення навчального квесту зі студентами 2 курсу спеціальності 

«Туристичне обслуговування», спрямованого на вивчення історії Одеси і 

вулиць міста. 

Листопад 2017 р. – відвідування студентами спеціальності «готельно-

ресторанна справа» в рамках екскурсії ресторану вищого класу 

«Олександрівський» і готельно-ресторанний комплекс «Лондон». 

02.11.17 р.  відвідування студентами четвертого курсу Музею звуку. 

17.11.17 р. проведення святкового концерту, присвяченого міжнародному 

Дню студента. 

29.11.17 р. проведення виховного заходу «Світове чаювання» до 

Всесвітнього дня чаю. 

4.7 Трудове виховання 

Мета:  удосконалення навичок самостійної роботи, розвиток інтересу  до 

майбутньої професії. 

02 січня 2017 року участь у фестивалі пряників на Приморському бульварі 

міста Одеси, з проведенням майстер-класу  з розпису пряників і печива 

власного виготовлення. 

13 січня, 20 травня 2017 року участь  студентів і викладачів спеціальності 

Готельно-ресторанна справа у телепередачі "Одеса готує обід" на телеканалі 

"Перший міський". 
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 27 березня - 31 квітня 2017 року  участь у міжвузівській науково-

практичній конференції, що проводилась  Одеською національною академією 

харчових технологій (секція управління бізнесом і секції менеджменту та логі-

стики).  

28 березня 2017 року проведення  студентської науково-практичної 

конференції «Інформаційні технології в системах автоматизації технологічних 

процесів» для студентів 3-4 курсів спеціальності «Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації технологічних процесів». 

11 квітня 2017 року студенти  коледжу прийняли участь у  ІV студентській 

конференції на тему «Інновації та дослідження у галузі» на навчальній базі 

Одеського технічного коледжу. 

27 квітня 2017 року проведення студентської науково-практичної 

конференції «Сучасна економіка: інновації, тенденції розвитку, актуальні 

питання» для студентів 2-4 курсів коледжу. 

27 квітня 2017 року участь у кулінарному конкурсі на кафедрі Технології 

м'яса, риби і морепродуктів ОНАХТ  «СМАЧНО, ШВИДКО І КОРИСНО», що 

проходив в рамках ХІІІ Всеукраїнської конференції студентів в розділі «Харчові 

технології». За підсумками конкурсу команда коледжу посіла І місце. 

23 травня 2017 року проведення студентської науково-практичної 

конференції для студентів 1-3 курсів спеціальності Готельно-ресторанна справа 

«Інноваційні технології в сфері харчування». 

25 травня 2017 року проведення студентської науково-практичної 

конференції Ефективні технології транспорту LNG (зрідженого природного 

газу) для студентів 2-3 курсів спеціальності «Експлуатація нафтогазопроводів і 

нафто газосховищ» коледжу.  

06 червня 2017 року проведення студентської науково-практичної конфе-

ренції для студентів спеціальностей Туризм і Готельно-ресторанна справа «Го-

стинність в туристично-готельній індустрії» коледжу. 

Травень 2017 року відвідування студентами груп 15-1ел і 13-1ел  центра-

льного РЕМ м. Одеси з екскурсією в рамках вивчення дисципліни «Вступ до 
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спеціальності» спеціальності «Монтаж, ремонт і експлуатація електроустатку-

вання підприємств і цивільних споруд». 

06.04.2017 і  20.05.17 року – проведення Днів відкритих дверей у коледжі 

із метою залучення абітурієнтів до вступу у коледж. 

Протягом семестру: догляд за зеленими насадженнями дендропарку 

«Студентський», пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

Вересень - листопад: відвідування студентами нового набору музею 

коледжу. 

20.09.17 р. – проведення майстер класу з маркетингу та підприємництва 

для студентів спеціальності «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за участю викладачів ОНАХТ. 

21.09.17 р. – студенти спеціальності «Туристичне обслуговування» 

прийняли участь у дослідно-експериментальній роботі з впровадження курсу 

«Фінансова грамотність», яка організована МОН і Національний банк України. 

23.09.17 р. – студенти спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

прийняли участь у фестивалі STEM – освіти, який проводився у Музеї цікавої 

науки. 

03.10.17 -  проведення кулінарного конкурсу "Батл етнічних кухонь» 

серед студентів 3 курсу спеціальності "Ресторанне обслуговування". 

Жовтень:  

- проведення бесіди зі студентами нового набору за темою «Як обрана 

професія впливає на подальше життя»;  

- 09.11.17 проведення Дня відкритих дверей у новому форматі 

інтелектуально-розважального квесту для учнів випускних класів шкіл 

Київського району м. Одеси з метою залучення їх на навчання до коледжу.  

Листопад 2017 проведення студентських науково-практичних 

конференцій: 

- «Професія технік-електрик в сучасних умовах переходу до використання 

альтернативних видів енергії»; 

- «Від бізнес-ідеї до бізнес-проекту»; 
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- «Європейський вибір – професія «Еколог»; 

- «Дослідження шкідливого впливу продуктів горіння палива (бензин) 

різноманітних видів та виробників». 

01.11.17 р. – проведення для студентів четвертого курсу спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

спільних занять разом з викладачами кафедри «Електромеханіки та 

мехатроніки». 

02.11.17 р. – студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування» 

прийняли участь у кулінарному конкурсі ОНАХТ приготування страв на 

мангалі «Барбекю». 

23.11.17р.  – участь студентки спеціальності «Прикладна екологія» у ІV 

науково-практичній конференції ВНЗ І-ІІ р. а. Одеської області «Ярмарок 

бізнес-проектів». 

Грудень 2017 року – проведення студентських науково-практичних 

конференцій: 

- «Сучасні рішення в сфері телекомунікаційних технологій». 

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. 

10 квітня 2017 року  у навчальній групі 16-1е проведений захід «Скажи НІ 

шкідливим звичкам». 

11 квітня 2017 року у спортивному залі КНТІІС ОНАХТ було проведено 

традиційне спортивне свято «Козацькі розваги», присвячене річниці 

визволення міста-героя Одеси від фашистських загарбників. У змаганнях 

прийняли участь команди КНТІІС, ОТК, МТК та КПАІТ. 

Травень 2017 року: участь студентів у першому всеукраїнському «Забігу 

студентів», який проходив вздовж Траси здоров'я і був присвячений річниці 

першого ВНЗ в м.Одеса. 
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31.05.17 року проведення лекції презентації зі студентами технолого-

еколого-економічного відділення до дня боротьби з тютюнопалінням. 

28.09.17 р. - практичне заняття з протидії надзвичайним ситуаціям зі 

студентами коледжу і викладачами. 

На протязі навчального року проведення тематичних бесід «Правила 

особистої гігієни», «Раціональне харчування», «Профілактика туберкульозу», 

«Інфекційні захворювання та їх профілактика», «Гігієна статевого життя». 

21.10.17 р. студенти коледжу взяли участь у спортивному фестивалі 

«Закрома» на запрошення спортивно-молодіжної організації «Спорт для всіх». 

27.11.17 р. – проведення відкритого виховного заходу для студентів 

перших курсів «Віруси і захист від епідемій». 

08.09.17 – Олімпійський урок. Бесіда «Настільний теніс – олімпійський 

вид спорту». Міні – турнір з настільного тенісу. 

11.09-15.09.17– проведення спортивно-масового заходу, присвяченому 

Всеукраїнському Олімпійському тижню та дню фізичної культури: 

- 11.09.2017 – День армреслінга; 

- 12.09.2017 – День гирьового спорту; 

- 13.09.2017 – День стрибуна; 

- 14.09.2017 – День сили (підтягування на перекладині, згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи, вихід сили, підтягування на низькій 

перекладині). 

25.09 -29.09.17 проведення першості коледжу з міні-футболу. 

03.10.17 - проведення першості коледжу з настільного тенісу. 

05.10.17 – першість коледжу з шахів. 

09.10.17 – першість коледжу з шашок. 

10.10 – 11.10.17 проведення першості коледжу з волейболу. 

24.10 – 26.10.17 проведення першості коледжу з баскетболу. 

Команда коледжу прийняла участь у ХХІІІ обласних спортивних іграх ВНЗ 

І-ІІ р.а. з такими результатами: 

- настольний теніс  - дівчата V місце (09.11.17); 
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- шахи (юнаки) – І місце (жовтень 2017); 

- шахи (дівчата) –ІІІ місце (жовтень 2017); 

- шашки (юнаки) –ІІ місце (жовтень 2017); 

- баскетбол (дівчата) – Х місце (07.12 – 15.12.17); 

- баскетбол (юнаки) – V місце (листопад 2017); 

- Настільний теніс (юнаки) (11.12.17); 

- Футзал (дівчата) X місце (листопад 2017); 

- Футзал(юнаки) XII місце (жовтень 2017). 

Враховуючи мету та завдання національно-патріотичного виховання 

молоді зазначеною Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №641 від 

16.06.15 року адміністрація коледжу основні зусилля зосередила на формуванні 

у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності,  

любові до Батьківщини. Найважливішим пріоритетом цієї роботи стало 

формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, 

Батьківщини.  

Найбільш значимою складовою у підтримці системи національно-

патріотичної діяльності навчального закладу стало безумовне виконання Указу 

Президента України № 497 від 23.08.15 року «Про відзначення у 2015 році Дня 

захисника України», Указу Президента України № 633/2015 від 09.11.15 року 

«Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи». та систематична 

методична підтримка і допомога керівництва ОНАХТ. Відзначається 

безпосередній вплив на ефективність виконання виховних заходів та 

збільшення їх кількості. 

Завдяки раціоналізації планування виховної роботи з урахуванням 

інтересів студентів і умов сучасності підвищилась активність молоді щодо 

відвідування музеїв, театрів міста, загально - міських і загально - державних 

громадських заходів. 

На протязі року ведеться систематична робота з психологічного і 

соціального супроводу студентів (у тому рахунку студентів пільгових категорій) 
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і надання їм всебічної допомоги щодо адаптації до змін в суспільстві, 

забезпечення соціального захисту відповідно до вимог законодавства України, 

сприяння отримання матеріальної допомоги від держави.  

Цілеспрямована робота щодо екологічного виховання крім систематичних 

повсякденних заходів знайшли своє відображення у проведенні акцій з 

оновлення колекції насаджень дендропарку «Студентський». 

Аналіз результатів проведення науково-практичних студентських 

конференцій (категорія, кількість бажаючих готувати доповіді і виступати, 

сучасне оформлення та супровід доповідей) свідчить про підвищення інтересу 

студентської молоді до участі та проведення зазначених заходів. 

Інформація щодо проведення виховних заходів систематично 

висвітлюється на веб-сайті коледжу. 

 

5. Господарська діяльність 

         

Роботи по благоустрою та поліпшенню матеріально - технічної бази у 

2017 році, а саме:  

1. Проведення поточних та капітальних ремонтів аудиторій і кабінетів: 

- завершення облаштування комп’ютерного класу 232 аудиторії корпусу А 

43 м кв. та (2800 грн. за рахунок залучених коштів встановлення сигналі-

зації). 

- капітальний ремонт 224 кабінету 46 м. кв. (за рахунок СФ – 33100 свето-

діодні світильники, меблі; за рахунок фонду НМ 1882 грн. за рахунок залуче-

них коштів 4240грн. матеріали); 

- завершення обладнання лабораторії туристичного бізнесу 309 аудиторія 

корпусу Б (за рахунок залучених коштів 22300 грн., меблі, опалення, 

металопластикові вікна); 

- обладнання лабораторії готелічнного бізнесу 305 аудиторія корпусу Б (за 

рахунок СФ – 21600 грн. обладнання, за рахунок НМ – 5600 грн. 

металопластикове  вікно, за рахунок залучених коштів 4300 грн. матеріали); 
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- капітальний ремонт 321 аудиторії корпусу А 53 м кв. (за рахунок СФ -

2094 грн. светодіодні світильники, за рахунок залучених коштів – 4827 грн. 

матерівали); 

- капітальний ремонт 305 аудиторії корпусу А (за рахунок залучених 

коштів – 6950 грн. светодіодні світильники, матеріали); 

- капітальний ремонт санвузла 3 поверх корпусу Б, з заміною елементів 

сантехніки труби крани, унітаз (за рахунок залучених коштів – 5430 грн. 

матеріали).; 

- капітальний ремонт коридору 4 поверху корпусу А (за рахунок 

залучених коштів 8730 грн. матеріали) 

2. Удосконалення освітлення приміщень всі коридори 2-4 поверх корпусу 

А, 1-3 поверх корпусу Б (за рахунок СФ – 23 500 грн. светодіодні світильники, 

за рахунок залучених коштів -  4830 грн. матеріали). 

3.  Облаштуванні  три точки WiFi корпусів А,Б ( за рахунок СФ  - 17950 

грн., обладнання, встановлення, за рахунок НМ, залучених коштів – 15400 

грн. обладнання, матеріали). 

4. Удосконалення обладнання Дендропарку, встановлення пам’ятного 

обеліску ( за рахунок залучених коштів – 7840 грн. матеріали). 

5. Поточний ремонт системи опалення реакріації корпусу Б ( за рахунок 

залучених коштів – 1650 грн. матеріали) , усунення аварійної течі системи 

опалення (власними силами, рахунок залучених коштів – 1230 грн. 

матеріали) 

6. Фарбування фасадного залізного забору за рахунок залучених коштів 

– 3810 грн. матеріали). 

7. Удосконалення зовнішньої системи освітлення, встановлення 

12светодіодних  прожекторів (за рахунок залучених коштів – 7690 грн. 

прожектори, проводка). 

8.  Встановлення метало пластикових вікон, дверей (за рахунок СФ – 

29550 грн. 232 аудиторія, за рахунок НМ – 16 800 грн.,3 вікна 305, 306 аудиторії 

корпусу Б, за рахунок залучених коштів – 15300 грн. 3 вікна 309 аудиторія 



 

34 

 

корпусу Б). 

Загальна площа відремонтованих приміщень склала: 

        Капітального ремонту   - 1226 кв.м.; 

        Поточного ремонту  -  994 кв.м.; 

        Ремонт даху навчальних корпусів  - 140 кв.м. 

 

6. Фінансова діяльність 
 

Бюджетне фінансування за 10 місяців 2017 року складає 9971,9 тис. грн., 

що становить 77,2 %, від отриманої загальної  суми  12914,8 тис. грн. Кошти 

отриманні за рахунок загального фонду, були спрямовані на покриття лише 

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

у сумі 7356,4 тис. грн., що складає  73,8 % у всіх витрат  державного бюджету.  

Витрати на оплату праці  за 10 місяців 2017 році у порівнянні з 2016 роком 

зросла  на суму  2369,7 тис. грн., в наслідок   підвищення заробітної плати у 

2017 року.  

Витрати на стипендію і на соціальну виплати пільгового контингенту 

серед студентів технікуму становить 2019,9 тис. грн., що складає 20,3 % всіх 

витрат  державного бюджету. 332,0 тис.грн. витрачено на покриття комунальні 

послуги. 

Доходи і витрат по КНТІІС ОНАХТ за 10  місяців 2016-2017 р. 

Показники 

Питома 

вага від 

всієї 

суми 

витрат,

надход

жень(%

) 

Співвідн

ошення 

витрат 

бюджетн

о- 

го і конт- 

рактного  

фінансу- 

вання 

(%) 

За 10 

місяців 

2016 г 

(тич.грн.

) 

Пито

ма 

вага 

від 

всієї 

суми 

витра

т,над

ходж

ень 

(%) 

Співвід

но- 

шення 

витрат 

бюджет

- 

ного і 

контрак

т - 

ного 

фінансу

- 

За 10 

місяців 

2017г 

(тис.грн.) 

Відхиле

ння 

(+),(-) 
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вання 

(%) 

Надходження 

грошових 

коштів 

100 
 

10545,35 100 
 

12914,7

3 
+2369,38 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

76,6 
 

8078,1 77,2 
 

9971,93 

 
+1893,83 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

23,4 
 

2467,25 22,8 
 

 

2942,8 

 

+475,55 

В т.ч.,   

за навчання  
74,5 1838,6 

 
73,1 2150,5 +311,9 

перехідний 

залишок  

на початок  

року 

  
1285,6 

  
1122,38 163,22 

Витрати по 

технікуму  

на 01.11. 

100 
 

9907,65 100 
 

10772,4 +864,75 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

 
79,0 7828,66 73,1 

 
7876,3 +47,64 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

21,0 2078,99 26,9 
 

2896,13 +817,11 

Витрати на  

оплату праці  

всього по 

технікуму 

54,12 
 

5362,45 70,73 
 

7619,5 +2257,05 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

 
76,13 4091,15 

 
78,76 6000,9 +1909,75 

за рахунок 
 

23,87 1271,30 
 

21,24 1618,6 +347,3 
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спеціального 

фонду 

Нарахування 

на оплату 

праці всього 

11,82 
 

1170,71 15,6 
 

1675,8 +505,09 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

 
75,72 

884,61 

  
78,9 1322,2 +437,59 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

24,28 286.1 
 

21,1 353,6 +67,5 

Кількість 

ставок 

викладачів 
  

76,88 
  

73,51 -3,37 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

 
55,3 42,49 

 
58,85 43,26 +0,77 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

44,7 34,39 
 

41,15 30,25 -4,14 

Контингент 

по технікуму 

на 01.10., в т.ч 

(чол.) 

  
911 

  
907 

 

денна ФН 
  

807 
  

828 
 

Б-т 
 

60,0 485 
 

58,5 484 
 

К-т 
 

40,0 322 
 

41,5 344 
 

Заочна ФН 
  

104 
  

79 
 

Б-т 
     

      - 
 

К-т 
 

100 100 
  

79 
 

Витрати на 

придбання 

„ Предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентаря” 

1,80 
 

178,59 1,5 
 

162 
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В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

  
6.6 

 
4,0 6,6 

 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

100 171.99 
 

96,0 155,4 
 

Послуги,  

крім 

комунальних 

1,25 
 

123,41 1,0 
 

85,5 
 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

     
- 

 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

100 123,41 
 

100 85,6 
 

Витрати на 

відрядження і 

інші поточні 

витрати 

0,12 
 

12,33 
  

3,8 
 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 

0 0 ------ 
  

-- 
 

за рахунок 

спеціального 

фонду 
 

100 12,33 100 
 

3,8 
 

Витрати на 

комунальні 

послуги, 

всього по 

технікуму 

2,54 
 

251,173 2,7 
 

288,41 37,24 

за рахунок 

держав- 

ного 

бюджету: 

 
98,9 248,583 

 
75,4 217,41 

 

тепло 
  

--- 
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вода 
  

44,440 
  

21,9 
 

електрое

нергія   
204,143 

  
195,51 

 

за рахунок 

спеціального 

фонду: 
 

1,1 2,59 
 

24,62 71,0 
 

тепло 
  

-0,366 
    

вода 
  

30,728 
  

58,0 
 

електрое

нергія   
-40,892 

  
-1,6 

 

природни

й газ   
13,120 

  
14,46 

 

Стипендія 29,04 
 

2273,38 18,1 
 

1947,8 -325,58 

В т.ч. за 

рахунок ДБ  
100 2273,38 

 
100 1947,8 325,58 

В т.ч. за 

рахунок 

спеціального 

фонду 
 

0 
     

Податки 3,05 
 

63,43 0,8 
 

87,9 24,47 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 
       

В т.ч. за 

рахунок 

спеціального 

фонду 
 

100 63,43 
 

100 87,9 24,47 

Капітальні 

видатки 1,5 
 

147,232 0,6 
 

65,3 -81,93 

В т.ч. за 

рахунок 

державного 

бюджету 
  

------ 
 

- 
  

В т.ч. за 
 

100 147,232 
 

100 65,3 
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рахунок 

спеціального 

фонду 

 

В кошторисі витрат зі спеціального фонду основна частина припадає на 

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

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

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

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.  

За 10 місяців 2017 року надходження грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 2369,38тис. грн. у порівнянні з 10-ма місяцями 2016р., в т.ч. 1893,83 

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

спеціального фонду.  

        Джерелом формування доходів спеціального фонду є оплата за 

навчання, оренда приміщень і проживання в гуртожитку. Сума  доходу за 

навчання складає 2942,8 тис.грн., і  зросла на  311,9тис. грн… 

 

Доходи за  10 м. 2016-2017 р.   тис.,грн. 

Показники 

За 10 

місяців 

2016 г 

(тич.грн.

) 

За 11 

10місяців 

2017г 

(тис.грн.) 

Відхилення 

(+),(-) 

Надходження грошових коштів 10545,35 12914,73 +2369,38 

В т.ч. за рахунок державного 

бюджету 
8078,1 

9971,93 

 

+1893,83 

 

За рахунок спеціального фонду 2467,25 

 

2942,8 

 

+475,55 

В т.ч.,   

за навчання 
1838,6 2150,5 +311,9 
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перехідний залишок  

на початок  року 
1285,6 1122,38 -163,22 

 

    За 10 місяців 2017 року витрати  грошових коштів коледжу в цілому 

зросли на 2369,38  тис. грн.,  у порівнянні з 10-ма місяцями 2016р., в т.ч. 

1893,83 тис. грн., за рахунок державного бюджету та 475,55 тис. грн., за 

рахунок спеціального фонду. 

Кількість ставок викладачів по  коледжу у 2017 році зросли на 3,82 ставок, 

ніж у 2016р.. 

 

Кількість  ставок викладачів за 10 місяців 2016-2017р.р                            

Показники 
За 10 місяців 

2016 г (од.) 

За 10 місяців 

2017г (од.) 
Відхилення 

(+),(-) 

Кількість ставок 

викладачів 
73,1 76,92 +3.82 

В т.ч. за рахунок 

державного бюджету 
43,26 44,66 +1,4 

за рахунок 

спеціального фонду 
29,84 32,26 +2,42 

 

 Динаміка змін надходжень і витрат  грошових коштів, за 10 місяців 2017 

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

конкурентоспроможність  коледжу. 

        

Контингенту за 10 місяців  2016-2017 р.р.                

Показники 

Співвідно

шення 

витрат 

бюджетно- 

го і конт- 

рактного  

фінансу- 

За 10 

місяців 

2016 г 

(чол..) 

Співвідно- 

шення витрат 

бюджет- 

ного і 

контракт- 

ного 

фінансу- 

За 10 

місяців 

2017г 

(чол.) 

Відхилення 

(+),(-) 
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вання (%) вання (%) 

Контингент по 

технікуму на 

01.10., в т.ч 
 

911 
 

907 
-4 

 

денна ФН 
 

807 
 

828 +21 

Б-т 53,24 485 58,45 484 -1 

К-т 46,76 322 41,55 344 +22 

Заочна ФН 
 

104 
 

79 -25 

Б-т 
     

К-т 100 100 100 100 
           

Динаміка змін контингенту за 10 місяців 2017 р., показує зменшення  у 

порівнянні з 2016р даного показника, за рахунок скорочення чисельності 

студентів заочного відділення.  

В цілому фінансово-господарська діяльність коледжу є стабільною. 

Підтвердженням цьому є відсутність простроченої кредиторської 

заборгованості по оплаті праці та стипендії перед викладачами, 

співробітниками  та  студентами коледжу, по виплатах перед постачальниками 

товарів і послуг.   

 

7. Додатково 

 

Відповідно наказу МОН України від 03.10.2017р. № 1336. ТГНП ОНАХТ 

був перейменован на Коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу . 

Вперше пройдено акредитацію спеціальності 5.14010102 «Ресторанне 

обслуговування», та відбувся випуск молодшого спеціаліста. 

 Результативно функціонує  Громадське об’єднання «Наша мета КНТІІС 

ОНАХТ» (благодійних внесків на суму 72844,60грн), та  батьківській комітет 

«КНТІІС ОНАХТ». 



 

42 

 

Створена «Рада молодих викладачів» 

 Закуплено п'ятнадцять комп’ютерів. 

  Прийнято до роботи три молодих викладачів: 

1. Котіц Наталія Миколаївна 

2. Закута Олена Анатоліївна 

3. Мельничук Сергій Анатолійович 

 

 

         В.о.  директора коледжу                                          О.А.Глушков  


