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План роботи. Де можна знайти? 





 



 





Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 

13 листопада 2019 року 



Чемпіонат Одеської області 

інтелектуальної гри "Що? Де? 

Коли?" серед молодіжних команд 

ВНЗ  



9 грудня 2019 року відбувся круглий 

стіл, 

присвячений Міжнародному дню 

боротьби з корупцією. 



20 грудня 2019р. 
«Новорічна казка» 



Була проведена робота з 200 діток зі спеціалізованих шкіл  

(школа-інтернат №3, школа-інтернат №6 та школа-інтернат 

№88) 



21.12.2019  

Благодійний ярмарок #подаруймрію, приурочений до Дня 

Святого Миколая 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZUuXVnEkjiM7c7x73YlrgzZqBBSJ_4QJverY7a71vC10gic_iFZn2b4epkbsuiUyco9rZ1mbYQrJnSTIJtantWpsbbqZVPO1Rj3W10wii1dopKekR4ff37ndPcFrmU8oMreVMYq-S7OKl2_zQjNnIWWD3hPHVkmWiReyJOSbHByzTw5eiYM2eY5qJHk4l7QL_0&__tn__=*NK-R


Студентською 
радою ОНАХТ 

було 
виготовлено 

понад 50 
смаколиків до 
благодійного 

ярмарку 



Згідно з рішенням Студентської Ради ОНАХТ від 

17.09.2020р. (протокол №16), було вирішено: всі 

кошти, які були зібрані на благодійність, протягом ІІ 

семестру 2019 року, перенаправити родичам 

померлого студента на факультеті ТтаТХПіПБ – 

Новикова Дениса Сергійовича 



26.12.2019 
Випуск магістрів 



2 березня 2020 року 

відбувся тренінг зі спікером 

Олександром Поповим на 

тему «Публічні виступи як 

ефективний спосіб 

комунікації»9 



Акція «Чиста Академія» 



Вітання зі святом 8 березня, 
напередодні свята 



Студентська рада у громадському 
житті 

Прийняли 

участь у «Школі 

молодого 

політика» від 

молодіжної ради 

при Одеському 

міському голові.  

(26.02.2020-

06.03.2020) 



З початком введення 

карантинних умов, 

була написана 

інформаційна стаття, 

щодо дистанційного 

навчання під час 

карантину 



В рамках 
карантинних 

умов 
прийняли 
участь у 

challenge 
#мийрукиз 

милом 



17 квітня 2020 р 

Напередодні свята 

Світлого Христового 

Воскресіння, разом з 

представниками 

ради ветеранів та 

профспілкового 

комітету, привітали 

ветеранів з 

наступаючим святом 



До Свята Великої Перемоги були озвучені всі 3 доповіді в 

рамках Історичного форуму "Пам'ять і перемога" в 

дистанційному режимі, який вийшов у мережу 5 травня. 



До свята 9 травня були 

покладені квіти біля 

пам'ятника загиблим 

викладачам і студентам 

ОНАХТ під час Другої 

світової війни 



1 червня – Відкриття питного фонтанчика. 

Першого серед ВУЗів в Україні!! 



Прийняття участі в організації 
проведення акції «Шанс» 
(03.08.2020-17.08.2020)  



РОБОТА СТУД РАД ГУРТОЖИТКІВ 



Проведена робота з організації перевиборів в 
органи студентського самоврядування ОНАХТ. 



Інформаційне наповнення сторінок 
у соціальних мережах 



Де можна нас знайти 

http://studlifeonaft.org.ua 

Вул. Канатна, 112  

Корпус «А» ауд. А-233 

Тел. 712-40-23 

fb.me/studlifeonaft 

https://www.instagram.com/studradaonaft 

http://fb.me/studlifeonaft
https://www.instagram.com/studradaonaft






   

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


