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З  В  І  Т  

РОБОТИ  ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ   

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ   

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЗА 2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК  (1  семестр)  

 

 Кураторська робота в ОНАХТ проводиться у відповідності з затвердженим 

планом і розробленою концепцією виховної роботи за такими напрямами: навчальна 

робота, наукова,  патріотичне виховання, правова,  спортивно-оздоровча, культурно-

масова, морально-етичне виховання. 

Робота кураторів проводилась в співпраці з деканатом, студентською радою, 

інститутом культури та мистецтва, спорткомплексом, кафедрою соціології, філософії 

і права.  

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності студентів, виконання правил 

внутрішнього розпорядку в академії та гуртожитках, умов виконання лабораторних 

робіт на кураторських годинах було проведено наступні інструктажі: «Вступний ін-

структаж з безпеки життєдіяльності в ОНАХТ», «Інструктаж з пожежної безпеки», 

«Інструктаж з правил поведінки у гуртожитках ОНАХТ», «Інструктаж про заборону 

тютюнопаління», «Інструктаж з попередження правопорушень та  карної відповіда-

льності за правопорушення»,  двічі за семестр проводилися бесіди «Про антикоруп-

ційну діяльність ОНАХТ. Питання запобігання та виявлення корупції», «Інструктаж 

з профілактики захворювань на грип, дифтерію, кір», «Інструктаж що до запобіган-

ню короно вірусної хвороби, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепі-

демічних заходів в академії на період карантину» «Інструктаж з питань алкоголізму, 

наркоманії, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу» та  «Інструктаж з безпеки життєдіяльності 

підчас зимових канікул». Куратори ознайомили студентів зі змістом ІНСТРУКЦІЇ № 

1/62 вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності студентів, слухачів, аспірантів 

академії, а також із заходами і правилами поведінки щодо профілактики поширення 

коронавірусної інфекції. Студентам було роздано ілюстративний матеріал, а також 

надано посилання на сайт «Студентське життя», де розміщено відео- та інформаційні 

матеріали.  

     Студенти були ознайомлені з корпоративним кодексом ОНАХТ та дрес-кодом. 

   До відома студентів  доведено,  що  в  санаторії-профілакторії  працює  розширений 

медичний пункт, куди можна звертатися для оздоровлення.   

На факультетах налагоджена робота зі студентами, котрі відносяться до соці-

альних категорій (сироти, інваліди, малозабезпечені). В навчальних групах виявлені 

талановиті студенти та зорієнтовані для активної участі у суспільному житті акаде-

мії. 

 
  



2 
 

        Куратори здійснюють контроль за  процесом навчання,  є помічниками у 

вирішенні різних завдань, допомагають знайти вихід із складних ситуацій, а також 

постійно тримають контакт з деканатами. 

       В межах роботи «Школи першокурсника» куратори ознайомили студентів з пра-

вилами поведінки під час навчання у академії, особливостями навчального процесу, 

специфікою підготовки до ефективної здачі контрольних заходів, системою оціню-

вання знань, правилами техніки безпеки  та поведінки у гуртожитках академії , тра-

диціями та історією академії. 

       Початок кураторської роботи відбувся з надання кураторам всієї  необхідної ін-

формації і документації, а саме:  планів кураторської роботи для студентів 1-3 кур-

сів, плану роботи інституту кураторів, плану роботи інституту культури,  Положення 

про інститут кураторів ОНАХТ, Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ» 

де визначені критерії оцінки роботи кураторів студентських груп та необхідної інфо-

рмаційної документації щодо проведення інструктажів, надано в електронному ви-

гляді бланки для проведення інструктажів, інформацію для проведення єдиних кура-

торських годин до  «29-річниця Незалежності України», до «Дня захисника України 

– 14 жовтня 2020, до «Голодомору в Україні 1932-1933р» та до  «Дня Гідності та 

Свободи - 21листопада».  Куратори першого курсу ознайомили студентів з Наказом 

міністра освіти «Про правила користування мобільною Мережею» та Наказом рек-

тора ОНАХТ «Про заборону куріння у суспільних місцях».  

      З групами регулярно проводились кураторські години, на яких обговорювались 

питання з навчальної дисципліни, пропусків занять, ліквідації учбових заборгованос-

тей та бесіди про поведінку в академії, в гуртожитку та суспільстві. Проведено кура-

торські години за темами: результати підсумків літньої   сесії та  заборгованість по 

сесії, про шкоду здоров’ю, що наносить куріння і про заборону куріння у громадсь-

ких місцях, кураторами проводилася попереджувальна бесіда із студентами про 

неприпустимість участі у несанкціонованих мітингах та зібраннях; проводили бесіди 

про участь студентів у спортивних секціях і гуртках художньої самодіяльності; вели 

кураторські заняття на теми сьогодення студентів із застосуванням тематичних бесід 

за «Календарем знаменних дат», заходи заплановані Інститутом культури та мис-

тецтв ОНАХТ, спортивні та інші заходи, що проводяться на факультетах або є зага-

льно академічними.         

 Також проводились обов’язкові кураторські години, які рекомендовані Міні-

стерством освіти і науки України. 

У листопаді - грудні було проведено Збори студентів з організації дистанцій-

ного модуля з деканатом, а також окремо кожен куратор в своїй академічній групі 

провів консультацію з дистанційного модулю. 
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Дозволяє виявити професійно обдаровану молодь, залучити їх до участі в нау-

ково-дослідній роботі. 

З цією метою в академії регулярно проводяться олімпіади та студентські кон-

ференції. Переможці нагороджуються почесними грамотами та призами. 

Звіт з наукової роботи подається  окремим документом. 

 

 

       Одним з найбільш важливих напрямків виховної роботи є патріотичне вихован-

ня студентів. У першому семестрі 2020-2021 навчальному  році були  проведені сім 

єдиних кураторських  годин  за темами : «29 років Незалежності України», «76-

річницю героїчної оборони Одеси від фашистських загарбників»,  «118 річчя наро-

дження академії», «День козацтва та День захисників України», «76 річниця визво-

лення України від нацистських загарбників», «21 листопада – День Єдності та гідно-

сті», «26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

     Основна мета кураторських годин: ознайомлювати студентів з минулим нашого 

народу, вчити бережно ставитися до історії своєї країни,  виховувати здатність кож-

ної людини на скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів співвітчизників.              

Початок семестру 2020-2021 почався з  проведення в академічних групах кура-

торської  години , присвяченої 29-й річниці Незалежності України.   

 
 

 
ФЕБіК гр.ФЕБ – 202 куратор Дерменжі Д. 
Ф. 

ФЕБіК гр. ФЕБ -131,куратор Тарасова 
О. В.ї 

ММіЛ гр. гр ЕМ-274, куратор 

Пурхванідзе О.В. 

  
 

ФКСтаА гр.Ат11, Ат10 куратор Гурський О.О 
 

ФКСтаА гр.Ат11, Ат10 кура-

тор Гурський О.О, ЖигайлоА 
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ТВі ТБ групи ТК-26, ПВ-12, ПВ-30, ку-

ратори Берегова О.М., Ляпіна О.В.  
ТВіТБ групи МТ-23, Тс-24, куратор 
Байрачна О.К. 

ІТХтаРГБ гр. ТХ-108, куратор 

Калугіна І.М 

 
 

 

ІТХіРГБ ГРС-103 куратор. Саламатіна 

С.Є. 
ІТХіРГБ ауд. А-415 о 14.30, гр.. 

ГРС-203 куратор Сахарова З.М. 

Т,ТХПіПБ ТТП -14,Куратор Трубні-

кова А.А. 

 
 

 
ФНГ та Е гр. ЕК-415, ТЗС-417 кура-

тор Гаркович О.Л.Україна-мій дім» 

НГта Е, гр. ГН-419, ЕЕ-414 і ТЕ-

411  куратор Волчок В.О. 

КІ,ПтаК 

 
 

 

КІ,ПтаК  гр.333,Владімірова В.Б.  НТТ таІМ ТЗіЗБ гр. ТЗХ-21б ,куратор 

Котузаки О.М. 

       Згідно Постанови Верховної Ради України від 14.01.2020 №455-1X «Про відзна-

чення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році»  на факультеті Низькотемпературної тех-
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ніки та інженерної механіки 09 жовтня 2020 року відбулася  дистанційна відкрита 

кураторська година на платформі  ZOOM. Захід було присвячено  75- річчю з дня 

закінчення Другої світової війни – «Кінець Другої світової війни та її вплив на світо-

ві справи». Проводила захід  старший куратор доц. Дружкова І.С.   Були присутні  60 

осіб – декан факультету Низькотемпературної техніки та інженерної механіки Зімин 

Олексій В’ячеславович, заступник декана викладачі Томчик О.М., куратори факуль-

тету Левтринська Ю.О., Подмазко  І.О., Трандафілов В.В., Кепін М.І., колеги-

куратори з інших факультетів Академії – Воловик Т.М., Гриньків О.В.,  кураторські 

групи ТМ-11(куратор Кушніренко Н.М. ), ТМ-15 (куратор Вікуль С.І.), ТМ-35 (Кура-

тор Малинка О.В.), ТМ-34(куратор Котляр Є.О.). 

 
 

 
Відкрита кураторська година «Кінець Другої світової війни та її вплив на світові справи». 

 

   На всіх факультетах ОНАХТ відмітили знакову  дату – 76-річницю героїчної обо-

рони Одеси від фашистських загарбників. Студенти усіх кураторських груп підготу-

вали яскраві доповіді про події, які відбулися у 1941 році.      Під час проведення ку-

раторської години були розглянуті основні моменти в історії 73-ї денної оборони 

Одеси.     Старшим куратором факультету КС та А був представлений ряд коротко-

метражних фільмів, які розкривають основні події тих часів, пов’язаних з героїчною 

обороною міста Одеси.  

      У вересні відзначали День народження рідного міста Одеси, «День української 

письменності та мови».  

  
ММіЛ  гр ЕМ-251, куратор Ковалів І.О День наро-

дження  Одеси 

ТВіТБ гр. ТВ-21  куратор Сугаченко Т.С. 
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КС,ПтаК гр.КН-333 Владімірова В.Б. 
     

        В честь 118 річчя від дня заснування академії  були підготовлені  та проведені  

кураторські години в групах 1-3 курсів.  Студенти прослухали короткий екскурс в 

історію академії починаючи з 1902 року і по теперішній час, ознайомились з історією 

людей, які були причетні до формування ОНАХТ, який пройшов шлях від школи 

мукомолів  до національної академії.  

 
 

 
ММіЛ гр ЕМ-281, куратор Лозовська 

Г.М. 

ММіЛ гр ЕМ-282, куратор Зна-

чек Р.Р.Історія академії 
ТВіТБ гр ТВКП-21, куратор Су-
гаченко Т.С. 

 
 

  

КСта А гр. А10, А11куратор Світий 

І.М. 

КСта А гр. А30 и А31 куратор 

Степанов М.Т  

ТВіТБ Групи БІО-18, ХТ-12, 

ТКс-30, куратор Нікітчіна Т.І. 

  
 

ТВіТБ  Групи МТ-23, Тс-24, куратор ІТХіРГБ    гр.ТХ-208   куратор 

Голінська Я.А. 

Т,ТХПіПБ ТМ-35, куратор Ма-

линка О.В 
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Байрачна О.К. 

   

ФЕБіК гр. ФЕБ-231 куратор Стасюкова 
К. В. 

Н,ГтаЕ, гр ЕК-415, ТЗС-417 

куратор Гаркович О.Л. 

НТТтаІМ 

  

 

ТЗіЗБ гр.ТЗХ-33 куратор Соколова Н. ТЗіЗБ гр.ТЗХ-31а ,куратор Хоренжий Н. В. 

   

            Цікавим для студентства було обговорення наукової спадщини видатних вчених 

академії, результати міжнародної діяльності академії, багатогранність наукових 

шкіл. Під час проведення кураторських годин продемонстровано виступ проректора 

ОНАХТ з НПтаВР, СП, ОіС Кананихіною О.М. на честь свята та деякі моменти з 

концерту, присвяченого дню народження академії.         

      З метою виховання молоді, зміцнення поваги до збройних сил України у жовтні 

відзначили День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у 

день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва, 

що з козацьких часів був святковим днем патріотів Вітчизни. Були зроблені доповіді 

про українське козацтво.  

  
 

ФЕБіК гр.ФЕБ-131 куратор Тара-

сова О. В. 

ФЕБіК гр. ФЕБ-202 куратор 

Дерменжі Д. Ф. 

ФММіЛ Гр ЕМ-151, ЕМ-182, 

ЕМ-191, куратор Донець Л.Я. 
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КСта А гр. А10, А11  куратор Світий І.М.«День захисника України 

та українського козацтва» 

КСта А гр. Ат11 і Ат10 
«День Незалежності України та 

українського козацтва» 

  
ТВіТБ Групи МТ-33, Т-34, Тс-3, 

Тс-34, куратор Крупіца І.В. 

ТВіТБ  Група ТВ-11, куратор Тітлова О.О. 

  

 

ІТХта РГБ гр.ТЛ-306, 

куратор Козонова Ю.О 

ІТХтаРГБ гр.ТХ-309с,   Дідух Г.В. Т,ТХПіПБ гр.ТМ-11 ку-

ратор Кушніренко Н.М. 
 

 
 

 

Кураторами були використані презентації та документальні фільми при проведенні кураторської 

годині у Zoom  (ГРС-101, ГРС 102, ГРС-103, ГРС-201, ГРС-202, ГРС-301, ГРС-302, ГРС -303 
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18 жовтня, в Україні відзначають День працівника харчової промисловості.  

  

ФЕБіК гр. ФЕБ-131, куратор Тарасова О.В. 

День працівника харчової промисловості 

ФЕБіКгр ФЕБ-201, куратор Крупіна С.В. 

Міжнародний день кухара 

 

 
ФН,Гта Е    гр ЕК-435 куратор Івченко Д.О. ФН,Гта Е гр ГН-439, ЕЕ-434, ТЕ-431 куратор Сагала Т. А. 

 
 

 

КІ,ПтаК      гр. 333 гр.,533а     Вла-
дімірова В.Б., Барабаш Т.М. 

НТТтаІМ . НТТтаІМ гр.ЕН-130,куратор Яко-

влева О.Ю. 

 
 

 

ТЗіЗБ гр.ТЗХ-21а ,куратор Дми-

тренко Л.Д. 

ТЗіЗБ  гр.ТЗХ-12 куратор Павлов-

ський С.М. 

ТЗХ-33, куратор Соколова 

Н.Ю. 



10 
 

 
 

ТВіТБ Групи ТК-26, ПВ-22, ПВ-30, куратори Бе-

регова О.М., Ляпіна О.В. 

ТЗіЗБ грТЗХ-21а куратор Дмитренко Л.Д 

       28 жовтня відзначался День визволення України від фашистських загарбників.  

   Були проведені  кураторські години на тему: «76 річниця визволення України від 

нацистських загарбників» зі студентами академічних груп. 

  
ФЕБіК гр. ФЕБ -131, куратор Тарасова О. В. 

76 річниця визволення України   
ФЕБіК гр ФЕБ-201,  куратор Крупіна С. В. 

 

  
ФКСтаА грАт-11, Ат-10куратор Гурський О.О. ФКСта А гр. А-30, А-31 

 

 
ТВіТ Група ТВ-11, куратор Тітлова О.О. ТВіТБ Група ТВ-31, куратор Мельник І.В. 
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ТЗіЗБ гр.ТЗХ-32 ,куратор Ворона Н.В. ТЗіЗБ ТЗХ-12, куратор Павловський С.М. 

Куратори і студенти факультетів ТВіТБ, Т,ТХПіПБ , Н,ГтаЕ прийняли участь у 

науково-практична конференція студентів ОНАХТ, присвячена 76-й річниці вигнан-

ня нацистських окупантів із України та 79-й річниці героїчної оборони Одеси. 

За допомоги проректора з науково-педагогічної та виховної роботи -  Канани-

хіної О.М.,  завідувача  кафедри  соціології філософії і права – Солов'я А.О., завіду-

вача меморіалу героїчної оборони Одеси - Сосюка В.Д., та старшого наукового спів-

робітника історико-краєзнавчого музею - Прокоф'єва В.Ю. учасники конференції 

побували на дистанційній екскурсії  та огляді  музею  «Меморіал героїчної оборони 

Одеси 411-ї берегової батареї », який присвячений обороні Одеси  під час  війни.  

 

 
  

Н,ГтаЕ Були присутні гр. ТЗС-437 

куратор Кузнецова І.О., гр ГН-429, 

ЕЕ-424,ТЕ-421 куратор Волгушева Н. 

ТЗіЗБ гр.ТЗХ-21б (куратор Коту-

заки О.М.) 

ТЗіЗБгр.ТЗХ-21акуратор 

Дмитренко Л.Д. 

У листопаді були  проведені  в усіх  групах  всіх факультетів кураторські  го-

дини  до Дня  гідності та свободи . 

  

ФКСтаА Ат11, Ат10 куратор Гурський 

О.О. 

ТВіТБгрТВ-11,куратор 

Тітлова О.О. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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 ТВіТБ Групи ТК-26, 

ПВ-22, ПВ-30, кура-

тори Берегова О.М., 

Ляпіна О.В. 

  

ІТХіРГБ гр.ТХ-108,      куратор Калугіна І.М. 

 День гідності та свободи 
Н,Гта Е  гр ЕК-415, 

ТЗС-417 куратор 

Гаркович О.Л. 

 

 

КС,Пта К      гр. КН-333 Владімірова В.Б.  ТЗіЗБ ТЗХ -21а куратор 
Дмитренко Л.Д. 

На факультеті КС та А ці події  згадали  переглянув короткометражні документальні 

фільми. 

        Ден  па м  ті жертв голодомо рів — щорічний національний пам'ятний день 

в Україні. Кураторськи години, присв
,
ячені  па м'яті жертв голодомо рів пройшли у 

всіх групах. 

        
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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КСта А гр. Ат11 і Ат10  куратор Гурський О.О  День 

па м'яті жертв голодомо рів  

 НТТтаІМ 

 
 

ТВіТБ гр БІО-18, ХТ-12, ТКс-30, куратор Нікітчіна 

Т.І. 
Групи ТК-26, ПВ-22, ПВ-30, куратори Берегова О.М., Ляпіна 
О.В. 

 
 

ТВіТБ гр БІО-28, куратор Воловик Т.М День па м'яті 

жертв голодомо рів   
ІТХі РГБ гр. ТЛ-106, куратор Лазаренко Н.А. 

        У ході заходів студентам було коротко надано довідкову інформацію з голодо-

морів в Україні, переглянуто кілька відеороликів, що включали хронічку тих подій. 

Кураторські години проводились з демонстрацією мультимедійних презентацій  та 

документальних фільмів . 

26  листопада студенти факультету НГ та Е відвідали  он-лайн конференцію 

ОННБ Odesa National Scientific Library  «До Дня пам'яті жертв Голодоморів в Украї-

ні».  
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На початку жовтня 2020го року в кураторських групах було проведено плано-

ву кураторську годину, присвячену протидії корупції. Під час проведення інструк-

тажу студентам було викладено «Основні положення антикорупційного законодав-

ства України і Антикорупційну програму ОНАХТ», шляхи запобігання корупції та 

протидії хабарництву у закладі вищої освіти, а також сучасні методи і форми анти-

корупційної пропаганди.  

  
Н,ГтаЕ,гр ЕК-415, ТЗС -417куратор Гаркович О.Л. Н,ГтаЕ, гр-419,ТЕ-411,ЕЕ-414 куратор Волчок В.  

 

 

ТЗіЗБ 

      

20-25 жовтня 2020 року в усіх академічних групах 1-3 курсів проведено  кура-

торську годину, присвячену  виборам 25 жовтня. 
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ТВіТБ гр ТВКП-21, куратор Сугачен-

ко Т.С. 

ТВіТБ гр ТК-26, ПВ-22, ПВ-30, куратори Берегова О.М., 

Ляпіна О.В. 

  

 
ФЕБіК, гр. ФЕБ-201,куратор Крупіна С.  ТВіТБ гр ТВ-11, куратор Тітло-

ва О 

Т,ТХПіПБ гр.ТМ-30,  куратор  

Манолі Т.А.  

  
 

ТВ іТБ Групи МТ-23, Тс-24, куратор 

Байрачна О.К. 

ІТХта РГБ гр.. ТХ-208 кура-

тор Голінська Я.А. 

ІТХ таРГБ гр.ТЛ-206, 

куратор Атанасова В.В. 

 

 

 

НГтаЕ гр. ЕК-425 та ТЗС-427 куратор 

Шевченко Р.І. 

НТТтаІМ ТЗіЗБ  гр.ТЗХ-11 (куратор Ку-

зьменко Ю.Я.) 
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21.10. 20р.  для  груп  ТТП-34 та  ТТП-35 куратор  Мартиросян  І.А. провела кура-

торську годину: Аналіз сучасної законодавчої бази щодо маркування та пакування 

продовольчих товарів: від технічного регламенту до Закону України «Про інформа-

цію для споживачів щодо харчових продуктів» 

 

 Гр.ТТП-34 та  ТТП-35 куратор  Мартиросян  І.А. 

       Всі факультети приймають активну участь в науково-практичній конференції 

молодих учених та студентів з міжнародною участю ― Проблеми формування здоро-

вого способу життя у молоді‖ яка проходила 1-3 жовтня 2020 року. 
 

28 жовтня пройшли змаганнях між збірними командами інститутів з футболу 

«Кубок першокурсника», яки  пройшли в навчально-оздоровчому спортивному 

комплексі ОНАХТ  

Протягом семестру на факультетах кураторами було проведено кураторську го-

дину на тему: «Здоровий спосіб життя».  

 

Підвищенню культурного рівня студентів сприяють заходи, що проводяться ра-

зом з загальнофакультетськими, загальноакадемичними, походи в театри і музеї міс-

та, а також лекції Інституту культури.  

      З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, 

збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних 

дат і ювілеїв з Постанови Верховної Ради України від 14.01.2020 № 455-1X  прове-

дено  у 2020 році  наступні пам’ятні дати і ювілеї у формі відкритих кураторських 

годин :   

 

- 19 березня - 90 років з дня народження Ліни Костенко (1930), письменниці, 

громадської діячки (ФТЗіЗБ та ФН,Гта Е); 

- 19 березня - 125 років з дня народження Максима Рильського (1895-1964), пи-

сьменника, перекладача, літературознавця, громадського діяча, академіка Ака-

демії наук УРСР (ФІТХтаРГБ та ФКІ,ПтаК); 

- 15 травня - 175 років з дня народження Іллі Мечникова (1845-1916), вченого, 

імунолога та мікробіолога, лауреата Нобелівської премії (ФТВта ТБ); 

- 8 червня - 100 років з дня народження Івана Кожедуба (1920-1991), військово-

го льотчика, маршала авіації, тричі Героя Радянського Союзу (ФКСта А); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-viii#n23
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- 29 вересня - 175 років з дня народження Івана Карпенка-Карого (справжнє прі-

звище - Тобілевич) (1845-1907), письменника, драматурга, актора, режисера 

(ФЕБіК); 

- 75 років з дня закінчення Другої світової війни (02.09.1945) ФНТта ІМ; 

Викладачі та студенти факультету Інноваційних технологій харчування і ресто-

ранно-готельного бізнесу приймали участь у кулінарному конкурсі «Show BBQ-2020, 

яке відбулося 9 жовтня 2020 року. 

  
 

09.10.2020 « SHOW BBQ-2020» 

30.09.20 р. в гр. ТХ-108 відбулася кураторська година на тему: "Гуманітарні скла-

дові житт : Віра, Наді , Любов", куратор доц. Калугіна І.М. 

 

ІТХтаРГБ гр.ТХ-108 « Гуманітарні складові життя: Віра, Надія, Любов" 

 

У листопаді  відзначали щорічне міжнародне свято студентської активності. 
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ЕБіК гр..ФЕБ-231 куратор Стасюкова КВ.              Т,ТХПіПБ гр.ТТП-34 та гр. ТТП-35  Мартиросян І.А. 

  

КС,ПтаК    гр.333 куратор Владимирова В.Б. 

 

ТЗіЗБ 

      

Традиційно факультет ТВіТБ провів 16.11.2020 р.загально-факультетську  ку-

раторську годину – Божоле Нуво прибуло! 

 
ТВіТБ «Божоле Нуво прибуло!» 

                                                         

      Студенти кураторських груп відвідували лекції заплановані Інститутом культури 

та мистецтв ОНАХТ: 

В цьому році в зв'язку з дистанційним проведенням кураторських годин деякі кура-

тори все провели  цікаві заходи. 
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Куратор Вікуль С.І. (гр.ТМ-15) факультет Т,ТХПтаПБ провела екскурсію по 

корпусам академії, розповіла та показала де знаходяться бібліотека, читальний зал 

для студентів, аудиторії для лабораторних та  практичних робіт по кресленню, фізи-

ки, хімії, інформатики та математики. 

 Куратором  гр.ТМ-25 Антіпіної О.О. проведена кураторська година   на тему:  

«Мандрівка відділами бібліотечних фондів науково-технічної бібліотеки ОНАХТ». 

  

28 вересня 2020 року групи ГН-419 (куратор Волчок В.О.), ЕК-415, ТЗС-

417     (куратор Коваленко І.В.) відвідали  Одеську національну наукову бібліотеку у 

рамках Всеукраїнського дня бібліотек. 

Після проходження квесту студенти отримали подарунки за кращу командну 

роботу. 

      

                           Заповнення читацьких формулярів 

 

Початок екскурсії                                 У читальній залі                
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В залі каталогів 

 

В залі рідкісних видань 

 
                   

     

      Для підвищення культурного рівня студентів, залучення їх до мистецтва та 

історичних пам'яток Одеси куратори регулярно організовують зі студентами бесіди і 

екскурсії по місту, відвідування музеїв, виставок. 

Так у вересні кураторами академічних груп Мужайло В.Д. та Удовицею О.Ф. 

(ММІЛ) була проведена екскурсія в санаторій «Куяльник». 
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09.10.2020 р. відбулася екскурсія на підприємство ТОВ «Бородіно-А» туристи-

чний комплекс «Фрумушика-Нова», Одеська обл., Тарутинський р-н (Сугаченко 

Т.С., гр. ТВ-21 ТВіТБ). 

 

 
 

 
ФММіЛ гр.. ЕМ-374, ЕМ-161, куратори Удовиця О.Ф., Мужайло В.Д. екскурсія в санаторій «Куяльник» 

 
ТВіТБ  гр. ТВ-21 куратор Сугаченко Т.С. 

 

12 жовтня 2020 року студенти  факультету НГ та Е  групи ГН-429 (куратор Во-

лгушева Н.В.) та ЕК-435 (куратор Івченко Д.О.) відвідали геолого-мінералогічний 

музей Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, який є одним з най-

старших музеїв Одеси й Одеської області 
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Виховання духовності є одним з найбільш важливих аспектів виховання люди-

ни в суспільстві, формування його ставлення до навколишнього світу. 

Це спільна діяльність кураторів зі студентами, формування стійких моральних 

якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і 

принципів моралі 

31 серпня відбулися  зустрічі  першокурсників та  знайомство з деканами фа-

культетів , заступниками  деканів , кураторами, старшими кураторами.  

9 листопада на факультеті НГ та Е у групах ЕК-415, ТЗС -417 (куратор Гарко-

вич О.Л.) та 11.11.20 на факультеті Т,ТХПіПБ  були проведені  кураторські години 

«Ден  українс кої писемності та мови». Студентам розповідали, що найдорожче 

добро кожного народу це його мова. 

 

 

. 
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,ТХПтаПБгр.ТТП-34, гр. ТТП-35  Мартиросян І КС,ПтаК гр..333, куратор Владімірова В.Б. 

 

8 жовтн  на факультеті НГ та Е в групах груп ЕК-425 та ТЗС-427 (куратор 

Шевченко Р.І.) відбулася кураторська година присвячена Міжнародному Дню дів-

чат.  

 

Групи ЕК-425 та ТЗС-427 (куратор Шевченко Р.І.) 

Кураторська година  «14 грудня – День вшанування учасників ліквідації нас-

лідків аварії на Чорнобильській АЕС» була проведена 06.11.2020 р., Zoom-

конференція (Сугаченко Т.С., гр. ТВ-21). 
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               ТВіТБ                                     
      В Одеській національній академії харчових технологій на всіх факультетах  

протягом 19 листопада-01 грудн  кураторами груп була проведена кураторська 

година на тему «Про небезпеку та масштаби екстремізму і терористичної загрози». 

На кураторській годині студенти були ознайомлені із заходами з протидії проявам 

сепаратизму, тероризму, екстремізму, а також з відповідальністю за участь у терори-

стичній організації. 

  

ТВіТБ гр ТК-26, ПВ-22, ПВ-30, куратори Бере-

гова О.М., Ляпіна О.В. 
ТВіТБ гр ТВ-11, куратор Тітлова О.О. 
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Н,ГтаЕ гр ЕК-415, ТЗС -417 куратор Гарко-

вич О.Л. 
ТЗіЗБ 

 Наша академія постійно приймає участь у донорському русі. У листопаді 

2020 року студенти факультету ІТХіРГБ  Лівчук О.В., Кобелецька Н.В., Стрілець 

А.П.,  Пєрєв Є.А стали донорами. 

28 вересн  2020 року викладачі та студенти факультету Нафти, газу та екології 

Одеської національної академії харчових технологій  приймали участь у проведенні 

екологічної акції, приуроченій до Міжнародного дн  чистих берегів. В рамках цієї 

акції була проведена толока з прибирання сміття на березі Чорного моря.   

 

 
 

Н,ГтаЕ Групи ЕК-425 та ТЗС-427 (куратор Шевченко Р.І.)     
                                                                   
студенти  беруть участь у благоустрої  СОЛ «Дружба». 
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КС,АтаК табір «Дружба» 

 

 

ТВіТБ Студенти групи ТВ-21 Бармаков Антон та 
Ловський Микола прийняли участь в роботі з реконс-
трукції табору «Дружба» 07.11.2020 р.  
 

Т,ТХПіПБ гр.ТМ-11Куратор Кушніренко 

Н.М. 

 

  

ТЗіЗБ 

Усіма кураторами факультетів були проведені бесіди зі студентами щодо мож-

ливості та привабливості підписки газети «Технолог», проблематика якої присвячена 

актуальним питанням життя ОНАХТ та суспільства в цілому. 

Постійним об'єктом уваги кураторів продовжує залишатися санітарно-

гігієнічна та протипожежна перевірка проживання студентів в гуртожитку. Про нас-
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лідки порушення правил проживання в гуртожитку (шум, куріння, розпивання спир-

тних напоїв, використання побутової техніки без дотримання правил пожежної без-

пеки) всі студенти попереджені.  

Ведуться електронні журнали кураторів. 

Контроль роботи кураторів здійснюється шляхом звітності на засіданнях ка-

федр, на засіданнях Рад факультетів, на  засіданні постійно діючої комісії Вченої ра-

ди ОНАХТ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, перевірки 

журналів кураторів, бесідами зі студентами та рейтинговою оцінкою. 

Слід відмітити старших кураторів, які здали звіти вчасно і в повному обсязі, 

були активними протягом року це: Берегова О.М (ТВіТБ), Мадані М.М (НГТта Е), 

Голінська Я.А.(ІТХтаРГБ спец 181) Гринків О.В. (ЕБіК),  

Старші куратори всіх факультетів Одеської національної академії харчових те-

хнологій відвідували Методичні конференції кураторів, засідання ради з  Гуманітар-

ної освіти та виховання, звітували на засіданнях постійно діючої комісії Вченої ради 

ОНАХТ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту та круглі столи 

з виховної роботи з викладачами та студентами. 

Всі фотозвіти про проведені заходи своєчасно розташовувалися на сайті Студентське 

життя ОНАХТ, та на сторінках Фейсбуку.  

 

Старший куратор ОНАХТ                                     Леонова Л.Є. 

 

 


