
Звіт коледжів Одеської 
національної академії харчових 

технологій за 2020 рік  



ВСП «ОТФК ОНАХТ» 

 9 грудня 2020 року 
викладачі ЦК суспільно-
гуманітарних дисциплін 
Мирошниченко В.О. 
(голова ЦК), Рощіна-
Боговик Ю.О. (викладач 
правознавства), Чеботар 
Н.Е. (викладач суспільних 
дисциплін) за допомогою 
платформи ZOOM провели 
конкурс студентських 
плакатів (стіннівок)  серед 
студентів  ВСП «ОТФК 
ОНАХТ» присвячених  
«Тижню права». 
 



ВСП «ОТФК ОНАХТ» 

 10 грудня 2020 року 
викладачі ЦК суспільно-
гуманітарних дисциплін 
Мирошниченко В.О. 
(голова ЦК), Рощіна-
Боговик Ю.О. (викладач 
правознавства), Чеботар 
Н.Е. (викладач 
суспільних дисциплін) 
за допомогою 
платформи ZOOM 
провели студентську 
конференцію годину 
серед студентів  ВСП 
«ОТФК ОНАХТ» 
присвячену «Тижню 
права». 
 



МТФК ОНАХТ  

 07-08 вересня 2020р. 
студенти разом з 
кураторами О. В. 
Явтушенко та В. В. 
Ольховською МТФК 
ОНАХТ відвідали 
Народний музей 
органів внутрішніх 
справ Одеської області 
– один з найкращих 
одеських тематичних 
музеїв, та дізналися 
цікаві факти про 
протидію злочинності  
в одеському регіоні в 
різні історичні часи. 
 



МТФК ОНАХТ 

 2 жовтня у МТФК 
ОНАХТ  відбулася 
студентська науково-
практична 
конференція за 
темою: «Трудове 
право. Нарахування 
заробітної плати». 
Організаторами 
конференції були 
викладачі комісії 
соціально-
економічних 
дисциплін Бойко 
Г.Г. та Мелентьєва 
К.М.  



МТФК ОНАХТ 

 8 жовтня  відбулася 
студентська 
конференція 
гуманітарного 
напрямку, яка була 
запланована ще в 
тому навчальному 
в рамках правового 
виховання у 
коледжі за темою: 
"Правові аспекти 
гендерної рівності".  

 



МТФК ОНАХТ 

 Тренінг «Разом – ми сила» 
 2 листопаду для подальшої 

адаптації першокурсників  
на класну годину була 
запрошена практичний 
психолог Олена Бальбуза, 
методист Одеського 
обласного центру 
підтримки інклюзівної 
освіти, старший викладач 
кафедри психології, 
соціальної роботи та 
інклюзівної освіти КЗВО 
«ОАНО ООР». 
 



Тема "Загальні засади цивільного права". 
 

 30 жовтня в Фаховому 
коледжі промислової 
автоматики та 
інформаційних 
технологій пройшов 
захід (що там у нас за 
захід?) серед студентів  

 



ФКНТІІС ОНАХТ 

 24 листопада 2020 року проведена віртуальна 
екскурсію до музею історії органів внутрішніх 
справ Одеської області для навчальних  груп 
ФКНТПС ОНАХТ. Екскурсію провела викладач 
правознавства Пеньковська Н.К. 

 



ФКНТІІС ОНАХТ 

 04.12.2020р. 
проводиться 
творча 
виставка 
студентських 
робіт у 
вигляді 
плакатів до 
Міжнародног
о дня 
боротьби з 
корупцією. 

 



ФКНТІІС ОНАХТ 

 8 грудня 2020 року відбулась гра «ЮРИДИЧНИЙ 
АУКЦІОН» 

 


