
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

 СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ НТтаІМ ЗА 2019-2020 Н. Р. 

 

3 жовтня 2019 року  були проведені вибори голови студентської ради 

факультету Низькотемпературної техніки та інженерної механіки.  

За результатами виборів, на посаду голови студ.ради ф-ту НТтаІМ було 

обрано Басова Анатолія Михайловича. Заступником голови студ.ради 

факультету було обрано Коханського Андрія Федоровича. 

 
Голова студ.ради ф-ту НТтаІМ 

Басов Анатолій Михайлович 

 
Заст. голови студ.ради ф-ту НТтаІМ 

Коханський Андрій Федорович 

  



Був обраний новий склад студентської ради факультету НТтаІМ. 

 

Студентська рада протягом I-семестру 2019-2020 навчального року активно приймала 

участь у Днях Відкритих Дверей ОНАХТ. Студентська рада факультету була 

залучена до усіх заходів Академії. 

 



6 жовтня 2019 року Студентська рада ф-ту НТтаІМ прийняла участь у  

Туристичному переході ОНАХТ з встановленням двох рекордів України. 

 

                



Студенти 1-го курсу, що входять до складу Студентської ради ф-ту НТтаІМ разом із 

к.п.н., старшим викладачем Дмитрашко С.А. організували та прийняли участь у  

Студентсько-викладацькій конференції на тему «Друга світова війна в історичній 

пам’яті людства.» та у дискусії. 

  
  

 

2 листопада 2019 року, студентська рада ф-ту НТтаІМ прийняла участь у прибиранні 

табору «Дружба» разом із профспілкою студентів ОНАХТ. 

 



13 листопада 2019 року, студентською радою ОНАХТ була організована 

інтелектуальна гра "Що?Де?Коли?" між факультетами, де прийняли участь наші 

студенти 1-го та 2-го курсів . Команда мала назву "Скорпіони", за таку найменування 

отримали грамоту за "Харизматичність". Голова студентської ради нашого 

факультету Анатолій Басов був членом судейського столу гри. 

 

 

 



19 листопада 2019 року,  Зустріч ректора зі студентами ОНАХТ.   

Актив факультету НТтаІМ прийняв участь та надав запитання ректору Академії. 

 

 20 грудня 2019 року, Студентська рада  прийняла участь  у допомозі проведення 

вистави  для маленьких глядачів зі шкіл-інтернатів. 

 



 

21 грудня 2019 року, на території міського саду Одеси біля Ротонди була проведена 

благодійна ярмарка Подаруй мрію приурочена до Дня Святого Миколая від Одеської 

Національної Академії Харчових Технологій. Студентська рада ф-ту НТтаІМ  

підготовила на ярмарку смаколики та наш студент став на вечір Дідом Морозом. 

 



 

 

  



II семестр 2019 – 2020 навчального року. 

2 березня 2020 року відбувся тренінг зі спікером Олександром Поповим на тему 

«Публічні виступи як ефективний спосіб комунікації».  На даному тренінгу був 

присутній заступник голови студ.ради ф-ту НТтаІМ – Коханський Андрій. 

 

12 березня 2020 року в Україні оголошено загальнонаціональний  карантин через 

загрозу поширення COVID-19. У рамках карантину вся робота студентської ради 

була переведана у дистанційний режим. 

11 квітня 2020 року Голова студентської ради та його заступник прийняли участь  

разом зі студентською радою академії у челенджі #передаймыло про ретельність 

миття рук, та за можливістю не покидати свій будинок задля своєї безпеки в умовах 

розповсюдження COVID-19. 

 

 



9 травня 2020 року. 

До великого дня були підготовлені святкові заходи в online-режимі. Право покласти 

квіти до пам'ятника загиблим викладачам і студентам ОНАХТ під час Другої світової 

війни було надано Молодіжному ректору ОНАХТ Вікторії Лісник  та Голові 

студентської ради НТтаІМ  Басову Анатолію. 

 

 

  



На протязі серпня 2020 року студентська рада факультету приймала участь у 

рекламно-профорієнтаційній акції «Шанс». 

 

 

 



 

 

На протязі усього терміну роботи  приймали  участь в засіданнях   Вченої  ради, 

Стипендіальної комісії, Трудового колективу та  студентського самоврядування 

академії щодо вирішення питань. 

          

   Голова студентського самоврядування факультету 

 Низькотемпературної техніки та інженерної механіки                                Басов А.М. 


