
ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ 

ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ 
У 2 семестрі 2020-21 н.р. 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 



ЗВІТ 
про проведення культурно-виховних заходів Інституту культури та мистецтв 

у 2 семестрі 2020/21 навчального року 

№ 

з/п 
Факультет 

Кількість 

кафедр 

Відповідальний  

по факультету 

Кількість 

запланованих 

заходів 

Кількість проведених 

заходів / з них 

науково-популярних 

лекцій 

Кількість 

присутніх  

1 Економіки, бізнесу і контролю 

  
3 Ботіка Т.С. 2 2 / 1 91 

2 Менеджменту, маркетингу і логістики 3 Орлова В.О. 2 2 / 2 45 
3 Технології зерна і зернового бізнесу 6 Немченко Г.В. 5 5 / 3 145 
4 Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу 
4 Лисюк В.М. 8 9 / 7 294 

5 Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу 
5 Смокова Т.М. 5 5 / 3 115 

6 Технології вина та туристичного бізнесу 4 Доценко Н.В. 4 4 / 4 156 
7 Комп’ютерних систем та автоматизації 3 Ревенюк Т.А. 3 3 / 3 60 
8 Нафти, газу та екології 

  
4 Кондратенко І.П. 3 3 / 3 38 

9 Низькотемпературної техніки та 

інженерної механіки 
4 Левтринська Ю.О. 1 1 / 1 17 

10 Комп’ютерної інженерії, програмування 

та кіберзахисту 
3 Лаговська Н.Г. 3 2 / 1 57 

Усього 36 36 / 28 1018 



     

Найбільший інтерес серед студентів та викладачів ОНАХТ  

викликали наступні заходи: 

-  лекція к.е.н., коуча PCC ICF Лозюк В. (організатор – доц. Федосова К.С.) «Франчайзинг у сфері ресторан- 
ного бізнесу» (93 учасн., фак-ти ТВтаТБ, ММіЛ), 

-  лекція доц. Ткачук Г.О. «Відповідальність за правопорушення у сфері економічної діяльності» (61 учасн.,  
ЕБіК, ММіЛ),  

-  лекція асп. Фатєєвої А.С. «Коли культура дозволяє…» (60 учасн., фак-ти ТТХПіПБ, ММіЛ),  

-  лекція доц. Ляпіної О.В. «Фонтани світу» (55 учасн., фак-ти ІТХіРГБ, ТЗіЗБ, ММіЛ), 

-  лекція доц. Охотської М.І. «Екосвідомість. Здоровий спосіб життя як умова його тривалості» (50 учасн., фак-
ти ММіЛ, ІТХіРГБ),  

-  захід ст.викл. Лазаренко Н.А. «Правила здорового харчування» (46 учасн., фак-т НГтаЕ),  

-  лекція ст.викл. Захлевської Т.В. «Подорожуємо Україною» (44 учасн., фак-т ММіЛ),  

-  лекція доц. Лисюк В.М. «Лекція-презентація до 35-х роковин аварії на ЧАЕС «Чорнобиль в мистецтві»      
(32 учасн., фак-ти ТЗіЗБ, ТТХПіПБ), 

-  лекція доц. Євтушок О.В. «Культура та традиції у міжнародних відносинах» (26 учасн., НГтаЕ), 

-  лекція доц. Зінченко О.С. «Література французької мови» (20 учасн., фак-ти ТТХПіПБ, ММіЛ), 

-  лекція викл. Безніс П.М. «Замки Луари, пам'ятки французького Ренесансу» (18 учасн., ІТХіРГБ, ММіЛ). 

 



АНАЛІЗ РОБОТИ 
Інституту культури та мистецтв ОНАХТ  

Всього за 2020-21 н.р.: 
 заплановано – 73 онлайн заходи, 
 проведено – 71 онлайн захід, 
 загальна кількість присутніх – 1750 учасників. 

 

 

Найбільша кількість присутніх на заходах була на факультетах: 
 факультет ІТХіРГБ, загальна кількість присутніх  – 294 учасники                         

(відповідальна Лисюк В.М. ),  
 факультет ТВтаТБ, загальна кількість присутніх  – 156 учасників 
      (відповідальна Доценко Н.В. ), 
 факультет ТЗіЗБ, загальна кількість присутніх – 145 учасників 
       (відповідальна Немченко Г.В.) 
 факультет ТТХПіПБ, загальна кількість присутніх  – 115 учасників 
       (відповідальна Смокова Т.М.). 
 

 

 



     

Кадровий склад викладачів, які проводили заходи ІКМ  

у 2020-21 н.р.: 

    викладачі та ст. викладачі – 22; 

      доценти – 36; 

      професори – 12; 

      спеціально запрошені гості – 3. 

      За участю спеціально запрошених гостей були проведені наступні заходи: 

  - лекція засновника і власника консалтингового бюро "Open Rest" та  "Odessa barmen 

school" Дмитра Кузнєцова «Корисні лайфхаки, як відкрити ресторан» (факультет ІТХіРГБ);  

  - лекція к.е.н., коуча PCC ICF Лозюк В. «Франчайзинг у сфері ресторанного бізнесу»     

(факультет ІТХіРГБ); 

 - лекція митного брокера Момот В.Ю. «Етапи митного оформлення, контроль доставки 

товарів. Єдине вікно та заходи офіційного контролю» (факультет ТТХПіПБ). 



ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

 

• Інформацію прийняти до відома. 

• Збільшити активність кафедр щодо проведення заходів Інституту культури 
і мистецтв. 

• Продовжити співпрацю з інститутом кураторів ОНАХТ. 

• До 15 вересня визначити найпопулярніші лекції ІКМ, які будуть прочитані 
студентам інших факультетів.  

    Відповідальні: Толстих В.Ю., Леонова Л.Є. 

• Висвітлювати інформацію щодо заходів Інституту культури і мистецтв на 
сайті Студентське життя протягом 3-х робочих днів.  

    Відповідальна: Толстих В.Ю. 

 

 



ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ОНАХТ  

за 2020/2021 н. р. 

              Робота інституту культури та мистецтв ОНАХТ дозволяє: 

- вдосконалити систему студентської культурно-мистецької освіти; 

- підвищити професійний рівень підготовки студентів в ОНАХТ; 

- забезпечити умови для інтелектуального розвитку студентів; 

- розширити світогляд та сприяє гармонійному розвитку особистості.  

Інститут культури та мистецтв ОНАХТ у 2020-21 н.р. проводив свою роботу 

в он-лайн режимі згідно затвердженого плану роботи.  

1 семестр: заплановано – 37 заходів, проведено – 35 заходів, загальна кількість 

присутніх – 732 учасники. 

2 семестр: заплановано – 36 заходів, проведено - 36 заходів, кількість 

присутніх – 1018 учасників. 

Всього за 2020-21 н.р. проведено 71 он-лайн захід, загальна кількість 

учасників – 1750. 

Кафедральні заходи 

15 вересня 2020 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана онлайн лекція за темою: «Вода і цивілізація», професором кафедри 

біоінженерії і води Т.В. Стрікаленко. 
 

  
  

Тема лекції була цікава завдяки нетрадиційній подачі через міфи, легенди, як 

древньогрецького, так і українського фольклору. Презентація була насичена 



ілюстративним матеріалом: від статистичних даних до картинок сучасного 

забруднення водних джерел. 

30 хвилин лекції пролетіли непомітно, а після неї залишилось відчуття 

особистої відповідальності за стан навколишнього середовища. І чітко 

сформувався зв'язок стану світового океану і майбутнього цивілізації. 

На лекції були присутні 31 людина: студенти другого курсу різних 

спеціальностей (ТЗХ та ТВКП), викладачі кафедри біоінженерії і води та інші. 

18 вересня 2020 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу  

доцентом кафедри технології комбікормів і біопалива Бордун Т.В. в он-лайн 

режимі була прочитана лекція на тему: «Як правильно годувати домашніх 

улюбленців: собаку і кішку».  

 
На сьогоднішній день в розпорядженні господарів домашніх тварин є широкий 

асортимент готових кормів, що дозволяє їм зробити правильний вибір відповідного 

режиму годівлі їх улюбленців. При використанні готових кормів процес годівлі 

собак і котів у будь-який період їх життя значно спрощується. Готові корми в 

поєднанні з правильно обраним режимом годівлі зміцнюють здоров'я тварини, а 

також відповідають її уподобанням відносно смакових якостей та очікуванням 

господаря відносно ціни і зручності приготування. Ретельний нагляд за зовнішнім 

виглядом та поведінкою тварини дозволяють встановити правильний раціон для 

свого улюбленця і визначити його уподобання до того чи іншого виду корму. 

Загальна кількість учасників – 15 осіб. 

19 вересня 2020 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція за темою «Негативна і позитивна роль мікроміцетів у 

харчовій промисловості», доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології 

харчування Труфкаті Л.В. 

 



 
Лектор докладно розповіла про негативний вплив мікроорганізмів на 

продукти, що зберігаються. Розказала, що утворення плісняви на більшості 

продуктів є саме міцеліями шкідливих грибів. Присутні дізнались, які шкідливі 

наслідки для організму може нести вживання ушкоджених продуктів. Головним 

попереджуючим фактором розвитку шкідливої мікрофлори є дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог: і особистої, і на виробництві, і при зберіганні 

сировини та готової продукції. Але мікроорганізми можуть мати і позитивне 

використання. Лектор звернула увагу, що винороби спеціально застосовують деякі 

види грибів при вирощуванні винограду, щоб отримати унікальні властивості 

майбутніх вин. А при виробництві делікатесних сирів створюють певні умови для 

«благородної плісняви», і такі сири мають унікальну ферментну систему, що 

допомагає людині в перетравлюванні їжі. 

       Кількість присутніх - понад 30 учасників. Серед них студенти різних 

спеціальностей і курсів (ТВ-21, БІО-39, БІО-28, ТЛ-106 та ін.) та викладачі різних 

кафедр. 

24 вересня 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена он-лайн лекція-презентація на тему: 

«Жінки, які змінили світ»  к.пед.н., ст. викл. кафедри іноземних мов. Шепель М.Є. 

Лектор ознайомила присутніх з деякими представниками знаменитих жінок, 

які вплинули на наше сьогодення. Це й Грейс Гоппер - контр-адмірал військово-

морських сил США та одна з перших програмістів комп’ютера Марк I; Ширлі Енн 

Джексон –друга афро-американська жінка в США, що отримала докторський 

ступінь з фізики; Марі Ван Бріттан Браун – винахідниця системи домашньої 

безпеки; Мері Андерсон розробила склоочищувач для автомобілів; Розалінд 

Франклін – біофізик, яка досліджувала структуру ДНК; Надія Кожина - 



винахідниця м’ясних консервів; Меліта Бенц – авторка винаходу з використання 

паперового фільтру для кави, тощо. Такі жінки вигадали по-справжньому 

фундаментальні винаходи, тим самим довівши, що й жінки можуть бути двигуном 

прогресу. 

На лекції були присутні – 21 учасник. Серед них студенти факультетів 

ІТХіРГБ (гр. ГРС-102,202, 205с), ЕБіК з кураторами, а також члени Ради з 

гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ. 

 

5 жовтня 2020 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу 

доцентом кафедри технології зберігання зерна Бортою А.В. в он-лайн режимі була 

прочитана лекція на тему: «Альтернативне використання силосів».  

Термін експлуатації будь-яких будівель і споруд обмежений і приходить час, 

коли використовувати їх за призначенням не можна. Присутні дізналися, що 

силоси, в яких у минулому зберігали зерно, сьогодні перебудовані у гуртожитки 

для студентів, готельні комплекси та кемпінги, дуже дорогі апартаменти, які 

користуються популярністю. Силоси перетворюють у витвори мистецтва і 

влаштовують чудові світлові шоу на елеваторі. 

На лекції були присутні бакалаври ІІІ-го курсу, магістри І-го курсу (факультет 

ТЗіЗБ) та викладачі кафедри. Загальна кількість учасників – 10 осіб. 



  

        15 жовтня 2020 року на факультеті Економіки, бізнесу і контролю 

професором кафедри обліку і аудиту Немченко В.В. в онлайн режимі була 

прочитана лекція на тему: «Проблеми економіки в Україні». Захід відвідало 22 

студенти. 

 

16 жовтня 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена он-лайн лекція на тему: «Корисні 

лайфхаки, як відкрити ресторан», яку провів засновник і  власник консалтингового 

бюро  "Open Rest" та  "Odessa barmen school" Дмитро Кузнєцов ( організатори – 

к.т.н., доц. Федосова К.С.,  к.т.н., доц. Саламатіна С.Є.). 

Цікавою й пізнавальною стала лекція, яку проводив професіонал своєї справи 

Дмитро Кузнєцов – автор й засновник кращої барної школи південного регіону, 

засновник бюро KUZNETSOVEVRORESTCONSULTING, який з 1997 р. працює в 

ресторанній сфері. 

Під час зустрічі було розглянуто важливі питання щодо відкриття закладу: 

передбачення ризиків, розробка концепції, відбір персоналу, залучення людей, 

тощо. Лектор поділився тонкощами ресторанного бізнесу із покроковою 

інструкцією. Матеріал лекції був цікавим не тільки для майбутніх рестораторів, 



менеджерів та маркетологів, але й для всіх, хто хоче дізнатись, що собою 

представляє ресторан зсередини. 

На лекції були присутні – 27 чоловік. Серед них студенти факультетів 

ІТХіРГБ, ММіЛ, а також члени Ради з гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ. 

 
21 жовтня 2020 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу була проведена онлайн - лекція доц. Малинки 

О.В., викладача кафедри харчової хімії та експертизи на тему: «Ідентифікація та 

фальсифікація харчових продуктів». 

  



На лекції було надано визначення поняття фальсифікації, її історія,  

розглянуто види фальсифікації, їх характерні ознаки для різних груп продовольчих 

товарів, засоби викриття фальсифікованої продукції під час проведення харчової 

експертизи, сучасні законодавчі акти, які прийняті урядом України з метою 

запобігання процесу фальсифікації харчової продукції. 

Слухачами були студенти факультету технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу та викладачі ОНАХТ. Кількість присутніх на 

заході -  38 учасників. 

22 жовтня 2020 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

доцент Муратов В.Г. провів он-лайн науково-популярну лекцію на тему: «Цікава 

метрологія». 

 

Доцент Муратов В.Г. 

доповідав студентам 3 курсу 

факультету Комп’ютерних 

систем та автоматизації про 

давні способи визначення 

часу за сонцем, зорями, 

квітами. Вони дізналися про 

давні міри ваги (пуд, фунт), 

довжини (аршин, п’ядь, 

лікоть, сажень), об’єму та 

місткості (гарнець, бочка, відро), площі («день землі», «плуг землі»), а також як 

здійснювались ці виміри. 

На заході були присутні 18 учасників, студенти та викладачі факультету 

Комп’ютерних систем та автоматизації. 

23 жовтня 2020 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, програмування 

та кіберзахисту доцент Шестопалов С.В. провів он-лайн лекцію на тему: «Сучасні 

тенденції в ігробудівництві». На заході були присутні 53 учасники, студенти та 

викладачі факультету Комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту. 

 

 
 



27 жовтня 2020 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу 

доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів Толстих В.Ю. провела он-лайн лекцію на тему: «Прянощі та 

приправи – чи є між ними різниця?». 

Прянощі і приправи здавна застосовувалися в національних кухнях багатьох 

країн світу. Їх отримують з рослин понад 300 ботанічних сімейств, на сьогодні 

відомо 150 найменувань прянощів. На лекції розглядались основні види класичних 

прянощів, а також які існують пряні овочі та трави. Що таке приправи і чиє різниця 

між ними та прянощами і спеціями. Слухачі лекції дізнались в яких країнах 

вирощуються певні прянощі та особливості їх застосування при приготуванні 

кулінарних страв. 
 

  
 

На заході були присутні 20 учасників, студенти гр. ТЗХ-43, ТХ-107 та 

викладачі факультету Технології зерна і зернового бізнесу.  

27 жовтня 2020 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу 

доцент кафедри технології зберігання зерна Дмитренко Л.Д. провела он-лайн 

лекцію на тему: «На злобу дня. Одесит, що врятував світ від чуми та холери». 

 

  

Лекція була присвячена 160-річчю від дня народження та 90-річчю від дня 

смерті відомого на весь світ вченого, який врятував світ від чуми і холери – 

Володимира Ароновича Хавкіна. 

В.А. Хавкін народився в Одесі, закінчив природне відділення фізико-

математичного факультету Імператорського Новоросійського університету в Одесі 



(тепер – ОНУ ім. І.І. Мечникова), захистив дисертацію кандидата природничих 

наук, а через деякій час працював у Паризькому інституті Луї Пастера. Його ім'я 

вписане в історію медицини завдяки створенню вакцин проти холери і чуми і своїй 

наполегливій і безкорисливій роботі по боротьбі з цими захворюваннями в періоди 

пандемій в Індії.  

На лекції були присутні бакалаври ІІІ-го курсу і магістри І-го курсу 

(факультет ТЗіЗБ) та викладачі академії. Загальна кількість присутніх - 16 чоловік. 

29 жовтня 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена он-лайн лекція-презентація на тему: 

«Символіка автомобільних логотипів» канд. пед. наук, ст. викладача кафедри 

іноземних мов. Шепель М.Є. 

На сьогодні неможливо точно підрахувати всі існуючі марки автомобілів в 

світі. Емблеми автомобільних марок дуже різноманітні й мають глибоку історію 

створення. Під час зустрічі лектор розповів, яким чином створювались та що 

означають логотипи найвідоміших автомобільних марок: Ferrari, Audi, Peugeot, 

Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Bentley,  Cadillac, Opel, Chevrolet, Ford, 

Jaguar, Toyota, тощо. Присутні дізнались, що кожен логотип несе змістове 

навантаження й має конкретне позначення, що виражає прагнення і основні 

погляди виробників.  

На лекції були присутні – 15 чоловік. Серед них студенти факультетів 

ІТХіРГБ, ТВтаТБ, ЕБіК а також члени Ради з гуманітарної освіти та виховання 

ОНАХТ. 

 



29 жовтня 2020 року на факультетi Технологiї та товарознавства харчових 

продуктiв i продовольчого бiзнесу була прочитана онлайн-лекцiя на тему 

"Мiкробiом шкiри". Лектор - Ткаченко Н.А., професор кафедри технологiї 

молочних, олiйно-жирових продуктiв та  iндустрiї краси дуже яскраво та детально 

розкрила питання щодо зв'язку мiкробiому шкiри з вiком людини, рацiонами 

харчування, станом здоров'я, щоденними косметичними засобами. 

 

Особлива увага була придiлена iнновацiйним косметичним засобам з 

пробiотичними культурами, якi здатнi гармонiзувати мiкробiом шкiри людини. 

Студенти були зацiкавленi та задавали запитання. На лекцii були присутнi 

викладачi та студенти ОНАХТ у кількості 20 осiб. 

30 жовтня 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена он-лайн лекція на тему: «Засоби 

індивідуального захисту: вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні на 

робочому місці» к.с.-г.н., старшого. викладача  кафедри безпеки життєдіяльності 

Неменущої С.М. 

 



Будь-яка робота повинна бути безпечною, особливо там, де трудова діяльність 

пов'язана з ризиками для життя. Тому головним напрямком для забезпечення 

безпеки працюючих є оснащення їх всіма необхідними засобами захисту. Матеріал 

лекції-презентації допомагає розібратися серед величезного вибору засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ). Присутні змогли дізнатись про основні види та 

характеристики ЗІЗ, які дозволяють захищати все тіло та окремі його частини і 

органи від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Студенти прийняли 

активну участь в обговоренні теми, наводячи власні приклади застосування ЗІЗ у їх 

майбутній професійній діяльності. 

Лекцію відвідали студенти факультету ІТХіРГБ та викладачі кафедри безпеки 

життєдіяльності, загальною кількістю -10 чоловік. 

5 листопада 2020 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція на тему: «Відомі і невідомі цікаві колекції» професором 

кафедри туристичного бізнесу та рекреації О.О. Меліх. 

 

 
 

На лекції були присутні студенти 2 курсу спеціальності «Туризм» та викладачі 

ОНАХТ у кількості 28 осіб. 

Під час лекції було надано багато інформації про професійні комерційні 

колекції. Надано огляд найбільш розповсюджених систематизованих зібрань. 

Наводились приклади, як збираються колекції, як їх зберігають і демонструють. 

Особливу увагу лекторка приділила тому, як окрема особиста колекція може 

перерости у цікаву туристичну локацію, або стати основою для створення музею. 

Так, в Одесі було відкрито Музей ім. Блещунова, Музей звуку і Музей вогню. 

6 листопада 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація на тему: 

«Леонардо да Вінчі «Тайна вечеря» викладача кафедри іноземних мов Безніс П.М. 



 
«Тайна вечеря» є, безумовно, одним із самих таємничих творів геніального 

Леонардо да Вінчі, з яким по кількості домислів та чуток може змагатися тільки 

його «Джоконда».  Тому лекція, яка відкрила деякі таємниці  видатної фрески, була 

корисною й дуже цікавою. Лектор ознайомив присутніх з творчістю Леонардо да 

Вінчі, як одного з найбільших представників мистецтва Високого Відродження, та, 

зокрема, з драматичною історією створення «Тайної вечері». Присутні переглянули 

фільм, який присвячений цій темі, й наприкінці зустрічі активно ділилися своїми 

враженнями.  

Лекцію відвідали 28 чоловік. Серед них студенти факультетів ІТХіРГБ (1 та 2 

курс), ММіЛ (3 курс), викладачі кафедри іноземних мов,  а також члени Ради з 

гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ. 

 

9 листопада 2020 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

доцент Розіна О. Ю. провела науково-популярну лекцію на тему «Як організувати 

власну самоосвіту?». 



 

Доцент Розіна О.Ю. 

доповідала студентам 2 курсу 

факультету Технології та 

товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого 

бізнесу про необхідність 

сучасної людини замислюватись 

не тільки про матеріальні 

цінності, але й про духовні. На 

своєму прикладі викладач 

розповіла, які у неї є уподобання. 

Студенти дізнались про гравюри Ешера, про королівський сітчастий фарфор, про 

древнє китайське мистецтво – різьба по кості. 

 

 

 

 

 

 

 

  9 листопада 2020 року на факультеті Нафти, газу та екології була 

проведена онлайн-лекція Кондратенко І.П., ст. викл. кафедри екології та 

природоохоронних технологій на тему: «Історія архітектури». 

  В ході лекції Кондратенко І.П. розповіла  про історію будівництва будівель 

та різних споруд на різних етапах розвитку людського суспільства, про 

архітектурні стилі, які змінювали один одного. 

 



 19 листопада 2020 року на факультеті Технології вина та туристичного 

бізнесу була проведена он-лайн лекція на тему: «Віртуальна подорож до Непалу» 

доцентом кафедри технології вина та сенсорного аналізу Ходаковим О.Л. 

 Зараз, коли всі країни на карантині, і вільно подорожувати не має  

можливості, саме такі зустрічі дають змогу відвідати екзотичні місця. Таким 

провідником в екстремальній подорожі до гірських вершин світу був Ходаков 

Олексій Леонідович. Він є унікальною людиною, яка змогла своє незвичне хобі 

поєднувати з високою професійною майстерністю. 

Під час лекції, де були присутні близько 40 учасників (студенти факультету 

ТВтаТБ, ІТХіРГБ, КСтаА та викладачі), Ходаков Л.В. ділився враженнями та 

фото з підкорення вершин. 

  
          

23  листопада 2020 року на факультеті Нафти, газу та екології була проведена 

лекція Дорошенко А.В., д.т.н., проф. кафедри термодинаміки та відновлювальної 

енергетики на тему: «Літературна Одеса». 

  

Слухачами були студенти факультетів Нафти, газу та екології, Технології 

зерна та зернового бізнесу, куратори та викладачі ОНАХТ, загальна кількість 

присутніх 42 учасники.  

 



24 листопада 2020 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація до 180-

річчя з дня народження Огюста Родена "The Gates of hell" викладача кафедри 

іноземних мов Турецького В.О.  

  

Багато цікавого присутні дізнались на лекції-презентації, присвяченій генію 

скульптурної майстерності, талановитому Огюсту Родену, який створював свої 

композиції з усіх матеріалів: бронзи, каміння, гіпсу та дерева. Весь світ людських 

почуттів він передав в масштабній композиції – «Ворота пекла» ("The Gates of 

hell"), яка включає 186 фігур. Лектор ознайомив присутніх з частиною 

найвідоміших  робіт скульптора, які з’явились завдяки цьому творчому проекту: 

«Мислитель», «Поцілунок», «Єва», «Три тіні», тощо. А також розповів про 

непростий життєвий шлях майстра,  його становлення як засновника сучасної 

скульптури, супроводжуючи матеріал яскравими слайдами. 

Лекцію відвідали 15 чоловік. Серед них студенти факультетів ІТХіРГБ та  

ММіЛ а також викладачі кафедри іноземних мов. 

  2 грудня 2020 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

доцент кафедри фізико-математичних наук Вітюк А. В. провела науково-

популярну лекцію на тему: «Що ж нарешті найдорожче для людини?..Те, без чого 

люди не були б людьми». 

   Доцент Вітюк А.В. доповідала студентам 1 курсу факультету Комп’ютерних 

систем та автоматизації  про життя і творчість видатного  польського лікаря, 

педагога, письменника, публіциста, громадський діяча Януша Корчака. 

   Студенти прослухали цікаву лекцію про нелегку долю видатної людини. 

Януш Корчак присвятив усе своє життя роботі зі знедоленими, позбавленими тепла 

і ласки сиротами, прийнявши разом з ними мученицьку смерть. 



На лекції були присутні 12 учасників,  студенти та викладачі ОНАХТ. 

 

9 лютого 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу було проведено лекцію доцентом кафедри 

технології м’яса, риби і морепродуктів Кушніренко Н.М. на тему: «Різноманітність 

сировинної бази водних біоресурсів України». 

 

 
Слухачами лекції були студенти  групи ТМ-11. Кількість учасників – 8 осіб.  

Лектором було розглянуто різноманітність сировинної бази водних 

біоресурсів України. Студентам розкрито види гідробіонтів - тварин і рослин, що 

мешкають в солоному і прісному водному середовищі. Як водні біологічні ресурси, 

гідробіонти мають ряд переваг перед наземною харчовою сировиною тваринного і 

рослинного походження, перш за все природним відтворенням, ресурсною 

достатністю і функціональністю цільових продуктів. У зв'язку з тим, що зростання 

обсягу видобутку і випуску рибних продуктів передбачається за рахунок 

розширення промислу нових об'єктів при стабілізації улову традиційних видів, 

зростає значення інформації про характеристику сировини, напрямки її обробки, 

вибір шляхів комплексного використання гідробіонтів. 



11 лютого 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу було проведено лекцію випускником ОНАХТ, 

митним брокером,  директором підприємства “MOMOT LOGISTICS” Момотом 

Василем Юрійовичем на тему: «Етапи митного оформлення, контроль доставки 

товарів. Єдине вікно та заходи офіційного контролю». 

 
Присутніми на лекцій були студенти груп ТТП-14, ТТП-24, ТТП-34, ТТПс-

35, ТМ-11, ТМ-25 та викладачі. Загальна кількість слухачів – 46 осіб.  

Момот В.Ю. розповів слухачам про особливості застосування принципу 

«Єдине вікно міжнародної торгівлі», що застосовується у митницях з метою 

здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються 

через митний кордон України. 

15 лютого 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція  на тему: «Екосвідомість. Здоровий спосіб життя як умова 

його тривалості», доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування 

Охотською М.І. 

  
Лектор коротко розповіла про заходи, які формують екосвідомість. Навела 

приклади, як потрібно кожній людині дбати про збереження довкілля. Основний 

час лекції було присвячено організації та дотримання здорового способу життя. 

Було проаналізовано фактори, які за даними ФАО ВООЗ впливають на здоров’я 



людини. Серед факторів переважає спосіб життя – 50%, спадковість і стан 

навколишнього середовища – по 20%, медичні послуги – 20%. 

Доцент Охотська М.І. запропонувала присутнім пройти тест і визначити чи 

правильно вони розуміють щоденне піклування про своє здоров’я та емоційний 

стан. 

Лекція на актуальну тему, особливо в умовах обмеженого карантину,  

зібрала до 50 слухачів. Серед них студенти різних спеціальностей і курсів (ЕМ, БІО, 

ТВ та  ТЛ) та викладачі різних кафедр. 

16 лютого 2021 року на факультеті Технології зерна та зернового бізнесу 

ОНАХТ було проведено лекцію аспірантом кафедри технології хліба, 

кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Фатєєвою А.С. на тему: 

«Коли культура дозволяє…». 
 

  
Впродовж лекції Фатєєва Анастасія розповіла про своє наукове стажування в 

рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA 107 в 

Політехнічному університеті Валенсії на базі Інституту розвитку харчової 

інженерії, м. Валенсія (Іспанія). 

Слухачами лекції були студенти факультету ТЗіЗБ 1, 3, 4 курсу, а також 

факультетів ТТХПіПБ і ММіЛ та викладачі академії. Кількість учасників – 63 

особи.  

17 лютого 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація до 35-х 

роковин аварії на Чорнобильській  АЕС: «Чорнобиль в мистецтві» к.т.н., доцента 

кафедри безпеки життєдіяльності Лисюк В.М. 

Цьогоріч 26 квітня минає 35 років від самої більшої  і руйнівної техногенної 

катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Сотні тисяч людей 

постраждали від аварії. Чорнобиль став страшним уроком всьому людству. Своє 

місце Чорнобильська аварія знайшла і в мистецтві.   

 



 

Присутні на лекції змогли познайомитись з тим, як представлена 

«Чорнобильська тема» у живопису, вуличних графіті,  фотомистецтві,  

публіцистиці, літературі, музиці, кінематографі. Представники різних видів 

мистецтва в багатьох країнах світу описують події на ЧАЕС у день аварії, подвиг 

ліквідаторів-чорнобильців, гіркі наслідки катастрофи для України та світу й спроби 

їх подолання, питання енергетичної безпеки. Ці твори увійшли в історію, як 

шанування пам’яті загиблих, як нагадування про жахи катастрофи та існуючі 

загрози використання атомної енергетики.  

На лекції були присутні – 32 людини. Серед них студенти факультетів 

ІТХіРГБ (2 курс), ТЗіЗБ(3 курс),  ТТХПіПБ (3 курс), викладачі ОНАХТ. 

24 лютого 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація на тему: 

«Лафонтен 400» зав. кафедри іноземних мов, канд. філол. наук, доц. Зінченко О.С. 

В цьому році світ відмічає 400-річчя від дня народження відомого 

французького байкаря Жана де Лафонтена. Байкарську спадщину поета складають 

238 байок, які сам Лафонтен назвав «строкатою комедією» французького життя. 

Героями його байок є люди, тварини, птахи, комахи, явища природи, які говорять 

такою ж вишуканою літературною мовою, як й французькі дворяни.  

Зустріч була дуже насиченою: присутні почули, як чудово звучить байка 

мовою оригіналу; слухали пісні, написані французьким співаком й композитором 

П’єром Перре за мотивами байок; подивились відеоролик Міносвіти Франції про 

організацію видання й популяризацію серед молоді книг великого байкаря; 

дізнались, як вплинула творчість Лафонтена на видатних українських байкарів 

(Глібов Л.І., Котляревський І.П. Гребінка Є.П.). 

Лекцію відвідали 17 чоловік. Серед них студенти факультетів ІТХіРГБ, 

ЕБіК, ММіЛ а також викладачі  ОНАХТ. 

 

 

 



 
4 березня 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація на тему: 

«Леонардо да Вінчі – художник, винахідник, кулінар», д.м.н., проф. кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу Стрікаленко Т.В. 

Леонардо да Вінчі відомий не тільки як великий художник, талант його  

багатогранний. Він був й інженером-конструктором, і архітектором, і музикантом, 

і кулінаром, і шеф-кухарем.  Присутні на захоплюючій лекції дізнались багато 

невідомих фактів із біографії, цікаві винаходи найталановитішої людини.   

Леонардо да Вінчі винайшов штопор, прес для часнику, якими ми 

користуємося дотепер, ввів в ужиток індивідуальні серветки, придумав машинку 

для розрізання "їстівних мотузок", тобто спагеті. Після нього залишилося багато 

записів і креслень, в тому числі і кулінарних рецептів. При цьому він залишався 

тонким естетом. Не менше часу він приділяв і кулінарним тонкощам на своїх 

картинах. Прикладом цього є його монументальна фреска «Тайна вечеря» із 

ретельно продуманим набором продуктів на столі.  

На лекції були присутні – 22 людини. Серед них студенти факультетів 

ІТХіРГБ, ММіЛ, ТВтаТБ та викладачі ОНАХТ. 



 

16 березня 2021 року на факультеті Менеджменту, маркетингу і логістики 

старшим викладачем кафедри маркетингу, підприємницва і торгівлі Євтушок О.В. 

була прочитана лекція  на тему: «Культура та традиції міжнародних країн». 

Лекція відбулася у форматі відео конференції, на яку завітали 26 учасників. Із 

них були студенти факультету, куратори та зацікавлені науковці. 

Під час проведення лекції, студенти дізналися, що кожна держава, 

суспільство, середа життєдіяльності людини характеризується своєю культурою. 

Це певний результат еволюції, що характеризує своєрідність середовища, в якій 

люди прийняті і зрозумілі. Культура є одним з найважливіших факторів, що 

сприяють формуванню соціокультурного світу дитини, юнака, дорослої людини, 

визначаючи його морально-духовну своєрідність, і що дозволяють особистості 

реалізовуватися в середовищі життєдіяльності. Через культуру забезпечуються всі 

духовні надбання людства і їх втілення. 

  
 

22 березня 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу було проведено лекцію доцентом кафедри 

харчової хімії та експертизи Антіпіною О.О. «Що ховається за індексом Е. Огляд 

харчових добавок». 



Слухачам було запропоновано ознайомитися з харчовими добавками, які 

використовуються у харчових технологіях: поняття, що відносять до таких добавок 

за міжнародними та державними законодавчими документами, на які 

функціональні класи вони поділяються та з якою метою їх вводять до харчових 

систем. Окремо була дана міжнародна класифікація харчових добавок, за якою 

кожній хімічній речовині присвоюється індекс Е та трьох- або чотирьох значний 

код. Також було наголошено на питаннях безпечності та отримання дозволу на 

застосування певної добавки. 

 
Слухачами лекцій були студенти груп ТМ-15, ТМ-12, ТМ-25 та їх куратори 

у кількості 30 осіб. 

22 березня 2021 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу 

доцентом кафедри технології зберігання зерна Валевською Л.О. була прочитана 

лекція на тему: «Цікаві факти про елеватори». 

Студенти дізналися багато корисної інформації – коли було побудовано 

перший елеватор в світі і в нашій країні, де знаходиться найстаріший працюючий 

елеватор, як ще використовують зерносховища, окрім зберігання зерна та ін. 

  
На лекції були присутні – старший куратор факультету ТЗіЗБ – доц. Шалений 

В.А., викладачі кафедри Технології зберігання зерна та факультету, а також 

студенти 3 курсу. Загальна кількість присутніх – 13 учасників. 



24 березня 2021 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

доцент кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки Галіулін А.А. 

провів науково-популярну лекцію на тему: «Цікаві сторінки з історії 

електротехніки». 

 Доцент Галіулін А.А. доповідав студентам 1 курсу факультету Комп’ютерних 

систем та автоматизації про основні етапи розвитку електромеханіки. Студенти 

прослухали цікаву лекцію про появу фундаменту електротехніки, її наукових 

основ, а також про становлення електротехніки та електроенергетики як 

самостійних галузей науки і техніки. 

  На лекції були присутні 29 осіб: 20 студентів і 9 викладачів ОНАХТ.  

  

24 березня 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація на тему: 

«Література французької мови» зав. кафедри іноземних мов, канд. філол. наук, доц. 

Зінченко О.С. 

 



Цикл зустрічей на тему «Література французької мови» розпочався з лекції 

«Література франкофонії». 20 березня відмічається Міжнародний день 

франкофонії, яка означає: 1) сукупність народів (або груп користувачів), які 

частково або цілком вживають французьку мову в своєму повсякденному житті; 2)  

спільноту урядів країн та офіційних інституцій, які використовують французьку 

мову в своїй діяльності. 

Присутні на зустрічі дізнались історію виникнення цього терміну (автором 

його вважається французький географ й письменник Онезим Реклю),  а також суть, 

значення  та  етапи розвитку «франкофонії».  

Лекторка розповіла цікаві факти щодо вкладу представників країн колишніх 

французьких колоній (президенти Сенегалу Л. Сенгор та Тунісу -  Х. Бургіба), 

угорської і швейцарської письменниці Аготи Крістоф, лауреата Нобелівської 

премії з літератури Жан-Марі Гюстава Ле Клезіо в справу збереження та розвиток 

французької мови й культури. 

26 березня 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного 

бізнесу була прочитана лекція на тему: «Дитячий туризм: переваги і недоліки» ст. 

викладачем кафедри туристичного бізнесу і рекреації Шекерою С.С. 

       Лектор цікаво розповіла про різні види туризму для дітей та підлітків. Вона 

звернула увагу присутніх, серед яких були студенти та викладачі, на сімейний 

відпочинок з дітьми в традиційних для нас країнах: Туреччина, Греція, Болгарія. 

Шекера С.С. підкреслила, що «система все включено» дозволяє батькам не думати 

про харчування дітей та дозвілля, яким займаються аніматори, та недоліком такого 

відпочинку є обмеженість спілкування між дітьми. Саме для більшої комунікації та 

розвитку самостійності організовують дитячі табори як за кордоном, так і в Україні 

– Карпати (цілорічно), на березі Чорного моря (літній період). 

 

  
 



31 березня 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу відбулась он-лайн зустріч із к.е.н., коучем PCC 

ICF((Professional Certified Coach) В. Лозюк на тему «Франчайзинг у сфері 

ресторанного бізнесу» (організатор доц. Федосова К.С.). 

Лекція на тему франчайзингу, як однієї із ефективних форм розповсюдження 

успішних технологій і методів управління бізнесом, стала безперечно 

пізнавальною й корисною для студентів. Франчайзингова система допомагає 

малим підприємствам уникнути ряду перешкод із застосуванням і 

функціонуванням власного бізнесу. Розповідь досвідченого фахівця про суть 

франчайзингу, його різновиди, структуру, переваги і можливі характеристики при 

його використанні присутні слухали із зацікавленістю, тому що лектор наводив 

переконливі доводи щодо необхідності отримати досвід спочатку в ролі франчайзі, 

а потім вже намагатись організовувати власний бізнес.   

Студенти приймали активну участь в обговоренні особливостей 

франчайзингових відносин, задавали питання з цього приводу. Лекцію відвідали 

93 учасники. Серед них студенти факультетів ІТХіРГБ, ТВтаТБ, ММіЛ, а також 

викладачі ОНАХТ. 

 



  7 квітня 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція за темою «Туреччина: чотири в одному - все включено» 

доцентом кафедри технології вина та сенсорного аналізу Ходаковим О.Л. 

   Традиційно Туреччина позиціонується у більшості туристів, в першу чергу, 

як місце для гарного пляжного відпочинку з високим рівнем сервісу і шопінгу. І 

це правда. Однак, крім усього іншого, ця країна має величезний потенціал як для 

культурно-просвітнього, так і для екстремального активного туризму. 

Різноманітність ландшафтів, високі гори, Чорне, Середземне, Егейське і 

Мармурове море, де чудово збереглися стародавні артефакти, які переносять тебе 

в епоху Гомера, вічно палаючі вогні гори Химера, описані ще в Ілліаді, 

фантастичні пляжі, підземні стародавні городища, унікальні підземні і підводні 

печери - це далеко не весь список тих дивовижних відкриттів, які може 

подарувати вам ця дивовижна країна. 

  
На лекції були присутні студенти та викладачі різних кафедр у кількості 26 

учасників. Лекція Ходакова О.Л. пройшла, як завжди, цікаво і насичено. Вона 

була наповнена барвистими фотографіями і являла собою інформативну 

мотиваційну розповідь про можливі маршрути для самостійних подорожей, які 

ґрунтуються на особистих враженнях. 

     9 квітня 2021 року на факультеті Нафти, газу та екології була проведена 

онлайн-лекція Кондратенко І.П., ст. викладача кафедри екології та 

природоохоронних технологій на тему: «Культура Середньовіччя». 

     В ході лекції Кондратенко І.П. розповіла  про  культурну спадщину 

Середньовіччя, яка, як вважали ренесансні гуманісти, діячі Просвітництва та 

літературно-філософської думки XIX ст., була втіленням величі католицизму та 

примату сліпої віри над розумом, розквіту монархій та станових привілеїв, влади 

грубої сили й дикості. На лекції були присутні – 14 учасників. 

 

 



 
15 квітня 2021 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, 

програмування та кіберзахисту була прочитана лекція на тему: «Подорожуємо 

Україною» ст. викладачем кафедри фізичної культури та спорту Захлевською Т.В. 

  
На лекції були присутні студенти та викладачі ОНАХТ у кількості 44 

учасники.  

16 квітня 2021 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем 

Гурський О.О. провів науково-популярну лекцію на тему: «Михайло Кузьмич 

Янгель - видатний учений-механік». 

 Доцент Гурський О.О. доповідав студентам 2 курсу факультету Технології 

та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу про основні 

напрямки праці видатного вченого. Під час лекції студенти дізналися цікаву 

інформацію про роботу М.К. Янгеля, про створення їм кількох класів та поколінь 

стратегічних бойових, твердопаливних ракет з високими техніко-тактичними 

характеристиками.  



  
На заході були присутні 17 осіб, студенти та викладачі ОНАХТ. 

22 квітня 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу професором кафедри технологiї молока, олiйно-

жирових продуктiв та iндустрiї краси Ткаченко Н.А. була прочитана лекцiя 

«Способи манiпуляцiї при спiлкувaннi людей".  

 Лекцiя проводилась в режимi дiалогу i супроводжувалась  змiстовними 

слайдами. Після закінчення лекції деякі студенти висловили свої відгуки: «На 

сьогоднішній конференції прослухала дуже цікаву доповідь про маніпуляторство, 

зрозуміла, що в своєму житті я була і маніпулятором (2-3 рівня) і жертвою, і при 

чому ні про те, ні про інше навіть не здогадувалася...))». 

На лекцiї буди присутнi викладачi академiї, студенти та їх куратори у кількості 

18 осіб. 

  
   29 квітня 2021 року на факультеті Низькотемпературної техніки та 

інженерної механіки асистентом кафедри процесів, обладнання та енергетичного 

менеджменту Левтринською Ю.О. була прочитана лекція на тему: «Історія 

розвитку галузі механічної інженерії. Механіка в ОНАХТ». 

    Лекцію присвячено спеціальностям механічного напряму, історії їхнього 

розвитку в світі та зокрема у академії. Історія утворення наукових шкіл та інституту 

В.С. Мартиновського. Глибокому зв’язку між науковими школами академії та 



спадкоємність наукових здобутків минулих років. Доповідь пройшла у рамках 

роботи 81 Наукової конференції викладачів. Частину доповіді було присвячено 

науковій школі кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, 

серед присутніх був завідувач кафедри – проф. Бурдо О.Г., який наприкінці 

доповіді додав цікаві факти про давнє наукове співробітництво з іншими 

інститутами Одещини та значному вкладу вчених кафедри у розвиток наукового 

потенціалу академії та української науки. Студенти першого курсу відмітили, що 

їм було цікаво дізнатися про історію свого факультету та спеціальності.  

   На заході були присутні – 17 учасників, студенти факультету НТТтаІМ та 

викладачі кафедри ПОтаЕМ.  

 

(матеріал з книги «Історія ОНАХТ») 

13 травня 2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу Одеської національної академії харчових 

технологій, в рамках роботи Інституту культури і мистецтв, була проведена лекція-

презентація  «Замки Луари, пам’ятки французького Ренесансу»  викл. кафедри 

іноземних мов Безніс П.М. 

Замки в долині Луари є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у 

Франції, їх нараховують більше 70.  Саме тут в епоху Відродження король та його 

придворні вирішили облаштувати свої заміські резиденції, які донині змагаються 

один з одним у витонченості форм та багатстві оздоблення. 

            Під час зустрічі лектор разом із студенткою ф-тету ММіЛ Токарчук К.   

організували цікаву подорож по найбільш вражаючих присутніх замках: Шенонсо, 

який прозвали «Дамський замок»; Шамбор (у проектуванні будівлі брав участь 

Леонардо да Вінчі); елегантний Вілландрі; Кло-Люсе (в ньому провів свої останні 

роки життя Леонардо да Вінчі); Шеверні (містить псарню понад 100 мисливських 

собак); Валансе;  Блуа (найбільший за розмірами); Лош (з камерою для тортур); 

Шинош (як зразок оборонної фортеці). 



Захоплююча віртуальна екскурсія долиною Луари закінчилась переглядом 

цікавого документального фільму  «Laura's castles. France». Лекцію відвідали 18 

чоловік. Серед них студенти факультетів ІТХіРГБ, ММіЛ, а також викладачі  

ОНАХТ. 

 

14 травня 2021 року на факультеті Комп’ютерних систем та автоматизації 

професор Швець В.Т. провів науково-популярну лекцію на тему: «Трипільська 

цивілізація та інші цивілізації стародавнього світу». 

Професор Швець В.Т. доповідав студентам 1 курсу факультету 

«Комп’ютерних систем та автоматизації» про  цивілізації стародавнього світу.   

Студенти прослухали цікаву лекцію про сенсаційне відкриття Вікентія Хвойка, яке 

він зробив у селі Трипілля, що неподалік від Києва.  Там були виявлені перші 

знахідки загадкової культури періоду енеоліту (мідно-кам’яної доби), яка  невдовзі 

отримала назву «Трипільська». Про дивовижної краси кераміку, про великі 

поселення на берегах річок, прямокутні хати з розписаними стінами, які стали 



головними розпізнавальними рисами цієї надзвичайно багатої культури хліборобів, 

яка утворилася на великій частині території України, починаючи від 6-го і до 2-го 

тисячоліття перед Різдвом Христовим. На лекції були присутні 14 осіб: 10 студентів 

і викладачі ОНАХТ. 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Усі заходи Інституту культури та мистецтв впродовж 2020-21 н.р. 

відбувались згідно затвердженого плану роботи. Відповідальні за роботу ІКтаМ 

на факультетах кожного семестру здають детальний звіт про проведення заходів. 

Контроль за роботою відповідальних ІКМ здійснюється шляхом звітності на 

засіданнях кафедр та Рад факультетів.   

Анонси та фотозвіти проведених заходів Інституту культури та мистецтв 

своєчасно розміщувались на сайтах окремих факультетів, на сайті Студентське 

життя ОНАХТ та у різних месенджерах.      

  

  



  

Слід відмітити відповідальних за роботу ІКтаМ, які протягом 2020-21 

навчального року провели найбільшу кількість заходів, вели активну роботу зі 

студентами та викладачами: Лисюк В.М. (факультет ІТХтаРГБ), Доценко Н.В. 

(факультет ТВтаТБ), Смокова Т.М. (факультет ТТХПіПБ). 

  

      Директорка Інституту культури 

 та мистецтв ОНАХТ, к.т.н., доц.                                         Вікторія ТОЛСТИХ 


