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 З  В  І  Т  

РОБОТИ  ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ   

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ   

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЗА 2020 -2021  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК  (2  семестр)  
 

 Кураторська робота в ОНАХТ проводиться у відповідності з затвердженим 

планом і розробленою концепцією виховної роботи за такими напрямами: навчальна 

робота,   патріотичне виховання,  спортивно-оздоровча, культурно-масова, морально-

етичне виховання. 

Робота кураторів проводилась в співпраці з деканатом, студентською радою, 

інститутом культури та мистецтва, спорткомплексом.  

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності студентів влітку  на кураторсь-

ких годинах було проведено «Інструктаж з безпеки життєдіяльності підчас літніх ка-

нікул». У   лютому відбулися інформаційно-роз’яснювальні кураторські години, при-

свячені ознайомленню студентів про профілактичні заходи щодо запобігання розпо-

всюдження коронавірусу. 

 Інформаційні  та відеоматеріали  розміщені  на сайті  «Студентське життя».  

 

        Куратори здійснюють контроль за  процесом навчання,  є помічниками у вирі-

шенні різних завдань, допомагають знайти вихід із складних ситуацій, а також пос-

тійно тримають контакт з деканатами і батьками студентів. Куратори постійно були 

на зв`язку та тримали на контролі відвідування студентів на дистанційному навчанні.  

        З групами регулярно проводились кураторські години, на яких обговорювались 

питання з навчальної дисципліни, пропусків занять, ліквідації  заборгованостей та 

бесіди про поведінку в академії, в гуртожитку та суспільстві.  

  

ММіЛ, гр ЕМ-375куратор Бондар В.А. ММіЛ, гр ЕМ-271 куратор Корсікова Н.М. 
 

      Проведено кураторські години за темами: результати підсумків зимової    сесії та  

заборгованостям по сесії, проводили бесіди про участь студентів у спортивних секці-

ях і гуртках художньої самодіяльності; вели кураторські заняття на теми сьогодення 

студентів із застосуванням тематичних бесід за «Календарем знаменних дат», заходи 

заплановані Інститутом культури та мистецтв ОНАХТ, спортивні та інші заходи, що 

проводяться на факультетах або є загально академічними. Також проводились 
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обов’язкові кураторські години, які рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України та зустрічі  з робітниками підприємств.  

4 березня 2021 року на факультеті НГта Е студенти груп ЕК-415, ТЗС-417 ( ку-

ратор Гаркович О.Л.) відвідали  он-лайн лекцію «Відмінності ОВД від ОВНС в 

умовах сучасної України», яку провів провідний спеціаліст з природокористування 

інженерного відділу ТОВ «Наукове підприємство «Експертний Центр», аспірант 

ОНАХТ  Гніздовський Олександр Сергійович. 

 
                Гніздовський Олександр Сергійович 

       Протягом року студенти факультету ІТХіРГБ із задоволенням відвідували тема-

тичні лекції та наукові семінари від відомих компаній та представників підприємств, 

які організовуються з метою розширення кругозору і постійної підтримки зв’язків з 

фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств. 

   
27.04.2021 року – «Лекція 

ресторатора Бізнес по-

одеськи», спікер – Савелій 

Лібкін. 

 
 

04.03.2021 року – «Зустріч 

з успішними випускника-

ми-представниками виро-

бництва», спікер – Пихтє-

єв Олександр, тема: «Осо-

бливості роботи ресторан-

ного бізнесу в сучасних 

умовах». 

24.03.2021 року – Відвіду-

вання дня компанії ДН 

НВКГ «Зоря»-

«Машпроект» 

Викладачі та студенти факультету Менеджменту, маркетингу і логістики 

Одеської національної академії харчових технологій приймали участь у відеоконфе-

ренції з компанією «Selfinvest» щодо практики здобувачів у Німеччині, відвідали 

лекцію стосовно мобільності студентів та працівників у вищій освіті, відбулася 

зустріч студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з го-

ловним державним ревізором, інспектором відділу податків і зборів фізичних осіб 

категорії В, 7 рангу Рапанович Людмилою Вікторівною, відбулася зустріч здобувачів 

освіти з заступником директора департаменту інформації та зв’язків одеської міської 

ради Володимиром Леонідовичем Поповим. 
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Зустріч з Рапанович Л. В. Зустріч з Поповим В.Л. 

 

Відколи живе людство – існує і проблема вибору роду занять, трудової діяль-

ності, професійної кар’єри. 

На факультетах ОНАХТ відбулися зустрічі з кураторськими групами щодо 

ознайомлення з можливими професіями у рамках обраної ними спеціальності для 

здобуття освіти та обговорення переваг тієї чи іншої посади. 

В період з квітня по травень  були проведені    кураторські  години, на тему: 

«Моя майбутня професія».  

 

 

 

 

 

 

ФЕБ –201  (куратор  Крупіна С. В.) ФЕБ – 331 (куратор  Ощепков  О. П.)  

  

 

ЕБіК, гр. ФЕБ – 131 куратор Тарасова О. В. ММіЛ, гр ЕМ-181, куратор Мунтян І.В.  
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ММіЛ, гр ЕМ-273, куратор Дроздова В.А. ММіЛ, гр ЕМ-361, куратор Ніколюк О.В.  

  

 

03.03.2021р. куратор  Работін Ю. А. провів кураторську годину  в гр. ФПБ-16  на тему: 

««Містецтво спілкування» 

 

           

 

       У другому семестрі 2020-2021 навчальному  році були  проведені шість єдиних 

кураторських  годин  за темами : «День Соборності і Свободи України», «День  

пам’яті жертв Голокосту», «День Героїв Небесної сотні, вшанування подвигу  учас-

ників Революції  гідності», «День звільнення Одеси від фашистських загарбників», 

«35 річниця з дня Чорнобильської катастрофи», «День пам’яті та примирення, прис-

вячений пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 рр». 

     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.    

З метою виховання в студентів глибокої поваги та любові до Батьківщини, 

людської гідності, формування національної свідомості, виховання у них почуття па-

тріотизму та з нагоди відзначення Дня Соборності України в Одеській національній 

академії харчових технологій на всіх факультетах  в період з 1 по 12 лютого відбули-

ся зустрічі з кураторськими групами присвячені цій знаменній події. 

  У заходах  прийняли участь  всі академічні групи 1-3 курсів.  
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ЕБіК  ФЕБ – 202, куратор Дерменжі Д. Ф. ІТХтаРГБ., ГРС-202, куратор Шепель М.Є 

 
 

НГта Е гр. ТЗС-437, куратор Кузнецова І.О КСта А, куратор Світий І.М. гр. А10, А11 

 

 

ФКІП, КЗ   гр. 333 куратор Владімірова В.Б. 

 
 

ТВіТБ, Групи ТВ-31, ТВс-31, куратор Мельник 

І.В. 

Т,ТХПта ПБ, Гр. ФПБ -26,  куратор Криницька 

О.В 
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ТЗіЗБ, ТЗХ-12, куратор Павловський С.М. ТЗіЗБ, ТЗХ-31б, куратор Валевська Л.О. 

 
 

ІТХта РГБ, гр ТЛ-206, куратор Атанасова В.В. ММіЛ, Групи ЕМ-151, ЕМ-182, ЕМ-191 

куратор Донець Л.Я. 

З 10 лютого по  17 лютого 2021 року на факультетах ОНАХТ  були проведені  

кураторські години, присвячені Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту (27 сі-

чня) та 88-річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

 

 
 

 

НГта Е Групи ЕК-415 та ТЗС-417  куратор Гар-

кович О.Л. 

ТВіТБ, Група ТВ-11, куратор Тітлова О.О. 
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НГта Е, Групи ЕК-425 та ТЗС-427 куратор Шев-

ченко Р.І. 
КІП,КЗ   І.В.гр.  512, Колумба І.В. 

 
 

КІ,Пта КЗ, гр. 331,332 куратор Снігур Т.С. ІТХта РГБ гр ТХ-307,куратор Поплавська С.О. 

  

 
ІТХтаРГБ, група ТЛ-306, куратор Козонова Ю.О ТВіТБ, Групи ПВ-22, ТК-26, ПВ-30,  куратори Бере-

гова О.М., Ляпіна О.В. 

 

  20 лютого ми відзначаємо  річницю з дня трагічних, сповнених героїзму подій 

Революції Гідності, пік розстрілів Героїв Небесної Сотні. Цей день назавжди увійде 

в історію України як символ жертовності, патріотизму та героїзму і вкотре підтвер-

дить тезу про те, що в найкритичніший та найважчий період нашої історії знайдуться 

герої, які своєю жертовністю дозволять будувати нам майбутнє. Куратори разом зі 

студентами вшанувати пам'ять загиблих. 

 В період з 10 по 19 лютого 2021 року ,  була  проведена загальноакадемічна   

кураторська  година, на тему: «День Героїв Небесної сотні, вшанування подвигу  

учасників Революції  гідності».   Головною метою виховної години було познайо-

мити студентів з історичним і суспільним значенням Революції Гідності, короткими 

життєписами деяких героїв Небесної Сотні, розкрити суть подвигу Небесної Сотні, 

ушанувати героїзм українських захисників. 
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КСта А, гр. А-30, А-31куратор Степанов М.Т.                              ЕБіК    ФЕБ – 131 куратор Тарасова О. В. 

 

 

КІПта КЗ гр.521, 522  куратори: Слушна Н.В. Жуковець-

ка С.Л. 
ТЗіЗБ, ТЗХ-21б куратор Котузаки О.М. 

 

 

 

ММіЛ, гр ЕМ-171 куратор Колеснікова К.С. ММіЛ, Група ЕМ-251,куратор Ковалів І.О. 

  

ТВіТБ, гр. ТВ-11, куратор Тітлова О.О ІТХ,РГБ. Гр ТХ-107, куратор Бурдо А. 
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НТТтаІМ, гр. М-10 куратор Левтринська Ю. ІТХ та РГБ, гр ГРС-303, куратор  Коротич 

М.О.спец241 

 
 

НГта Е, гр ЕК-435  куратор Івченко Д.О. Т,ТХПта ПБ, ФПБ -36 куратор Павленко А.М. 

 

 

 

5 квітня 2021 року  студенти та куратори всіх факультетів відвідали  сту-

дентську науково-практичну он-лайн конференцію, присвячену 77-річниці визво-

лення Одеси від нацистських окупантів. 
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З  5 по 12 квітня відбулися зустрічі з кураторськими групами присвячені 77 рі-

чниці Дня визволення міста Одеси від фашистських окупантів. 

 

  

ЕБіК ФЕБ – 231 «День визволення Одеси» Стасюкова 

К.В. 

ЕБіК ФЕБ – 131 (куратор Тарасова О. В.) 

 

 
НГта Е, гр ЕК-425 та ТЗС-42, куратор Шевченко Р.І. 

 

НГтаЕ,гр ЕК-415 та ТЗС-417, куратор Га-

ркович О.Л. 
 

 
 

ІТХта РГБ, гр ГРС-302, куратор –  Харенко Д.О.спец 241 Кста А, гр. Ат-11, Ат-10 куратор Жигайло 

О.М. 
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НТТта ІМ, гр. ЕН-121 куратор І.О.Подмазко Т,ТХПта ПБ, гр. ТМ-30 Манолі Т.А. 

 

 
КІ,ПтаКЗ гр. 512 куратор Колумба І.В. ТЗіЗБ, гр. МТЕ-11а куратор Константинова Т.В. 

 
 

ІТХтаРГБ гр.ТХ-307,куратор Поплавська С.О. ММіЛ, гр ЕМ-172, куратор Мануїлова К.В. 

 
 

ММіЛ, Група ЕМ-291,391куратор Соколюк К.Ю. ТВіТБ, гр МТ-33, Т-34, Тс-3, Тс-34, куратор Крупіца І.В 

 

Подія 26 квітня 1986 року,  аварія на Чорнобильській АЕС, стала однією з най-

масштабніших трагедій не лише для українського народу, а і для всього людства. 

Вибух на ЧАЕС вплинув на життя тисячі людей. 
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16.04.2021 р. студенти та викладачі всіх факультетів прийняли участь в якості 

слухачів та доповідачів у конференції «Чорнобиль+35. Нагадування на майбутнє». 

Студенти надали  цікаві та інформативні доповіді.   

В квітні  була  проведена загальноакадемічна   кураторська  година, на те-

му: «35 річниця –Чорнобильської  катастрофи» .    

  
ЕБіК ФЕБ – 231 куратор Стасюкова К.В. ЕБіК ФЕБ – 202 куратор Дерменжі Д. Ф. 

  
НГтаЕ, гр ЕК-415 та ТЗС-417, куратор Гаркович О.Л. КСта А гр.А10, А11, куратор Світий І.М. 

 
 

КІ,ПтаКЗ, гр. 533а, 533б гр. куратори: Барабаш Т.М., 

Бобрікова І.С. 
 КІ,ПтаКЗ, гр. 511, куратор Кальченко А.С. 
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ТЗіЗБ, ТЗХ-21б ,куратор Котузаки О.М. ІТХтаРГБ, ТХ-208, куратор Голінська Я.А. 

  

ІТХтаРГБ гр.ТХ-308,куратор Колесніченко С.Л. ММіЛ,гр. ЕМ-375, куратор Бондар В.А. 
 

 
 

ТВіТБ, ТВКП-21, куратор Сугаченко Т.С. Т.ТХПта ПБ, ТМ-22, куратор Агунова Л.В. 

        

8–9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

В період з 05 по 12 травня 2021 року  була  проведена загальноакадемічна   

кураторська  година, на тему: «День пам'яті та примирення», присвячена  пам'яті 

жертв Другої світової війни 1939-1945 рр.   
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ЕБіК ФЕБ – 331, куратор  Ощепков  О. 
П. 

ФЕБ -132С; 233С куратор Головаченко 
Л. М. 

ММіЛ, гр ЕМ-274 

куратор Пурцхванідзе О.В. 

 
  

Нгта Е гр. ТЗС-437, куратор Куз-

нецова І.О 
КСта А гр. А10, А11, куратор 

Світий І.М. 
НТТтаІМ, гр ЕН 111 ку-

ратор Трандафілов В. В.  

  

 

КСта А,. гр. А20, А21,куратор 

Осадчук Є.О 

 

гр. МЗХ-31а (куратор Ліпін А.П.) ТВіТБ, Група БІО-28, ку-

ратор Воловик Т.М. 

  
 

КІ,Пта КЗ, гр.521, 522гр., куратори: Слушна Н.В., Жуковець-

ка С.Л. 

Т,ТХПта ПБ ТМ-22 кура-

тор Агунова Л.В. 

 

 

 

ІТХтаРГБ, гр. ТЛ-306, куратор 

Козонова Ю.О.спец 181 

ІТХта РГБ, гр ГРС-303, куратор –  

Коротич М.О.спец 241 
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       В Одеський національний академії харчових технологій велике значення приді-

ляється здорового способу життя.  

        18 січня 2021 року  стартував новий проект «Велика gym-пере рва».  

     Викладачі та студенти всіх факультетів з березня по травень 2021 року приймали 

участь в цьому масштабному проекті. 
    

Традиційним в ОНАХТ став и  Фестиваль культури, спорту та мистецтв, 

який відбувся 27.04.2021 р.  

       

Були проведені кураторські години, присвячені культурному вихованню студен-

тів. Підвищенню культурного рівня студентів сприяють заходи, що проводяться ра-

зом із загальноакадемичними, а також лекції Інституту культури. 

    Згідно Постанови Верховної Ради України від 16.12.2020 № 1092-1X  "Про 

відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році»  у  другому семестрі  2020-2021 

навчального  року  було проведено дев’ять  відкритих кураторських годин замість 

чотирьох запланованих : 

1. 27 серпня - 80 років із дня народження Богдана Ступки (1941-2012), актора, 

громадського та державного діяча, Героя України. (ІТХ та ГРБ спец 181 -8.02.21); 

96 учасників ( ТЗ іЗБ, УБіК) 

      Організатором був старший викладач  кафедри Технології ресторанного і оздо     

ровчого харчування, куратор групи ТЛ-106 Лазаренко Н.А. Допомагали в презе-

нтації кураторської години студенти кураторської групи Албул Г., Олефір О., Га-

лушко О. 

 

  
 

2.  225 років із часу заснування в місті Умані Національного дендрологічного 

парку "Софіївка" Національної академії наук України (1796) (ІТХ та ГРБ 

спец 181,куратор  Колесніченко С.Л. 12.03.21    та ФНГ та Е  куратори Шевченко 

Р.І., Гаркович О.Л. 19.02.21);    
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НГтаЕ куратори Шевченко Р.І., Га-

ркович О.Л. 19.02.21 Були присутні 

49 студентів та викладачів академії 

ІТХта РГБ гр.. ТХ-308,куратор  Колес-

сніченко С.Л. 12.03.21 

        Слухачами на відкритій кураторській годині були студенти та куратори фа-

культету ІТХіРГБ 1, 2, 3 курсів, а також факультетів ТТХПіПБ, ТЗіЗБ, ЕБіК та 

ММіЛ. Кількість учасників – 40 осіб.  

3. 25 лютого - 150 років із дня народження Лесі Українки (справжнє ім'я та 

прізвище - Лариса Косач-Квітка) (1871 - 1913), письменниці, перекладачки. (ІТХ 

та ГРБ спец 181 куратор Голінська Я.А ., 25.02.2021); Організатор к.т.н., старший 

викладач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, куратор гру-

пи ТХ-208 Голінська Я.А. Виступали студенти кураторської групи Терзман А., Ро-

маненко Л., Соколовська К., Марченко В., Мокан А., Нікуліна Є., Лапчевський А., 

Цибровська-Козак А. 

 

   
Слухачами на відкритій кураторській годині були студенти та куратори факультету ІТ-

ХіРГБ 1, 2, 3 курсів, а також факультетів ТТХПіПБ і ММіЛ та викладачі академії. Кіль-

кість учасників – 66 осіб. 
4. 200 років із часу заснування міста Болград (1821). (ІТХ та ГРБ спец 181, кура-

тор Калугіна І.М., 29.03.21) 

  

Організатор - куратор гр. ТХ-108 факультету Інноваційних технологій харчу-

вання і ресторанно-готельного бізнесу к.т.н., доц. Калугіної Ірини Михайлівни. На 

відкритій кураторській годині були присутні 35 осіб, це: зав. каф. ТРіОХ Тележенко 

Л.М., старший куратор спец. «Харчові технології» факультету ІТХіРГБ Голінська 
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Я.А, викладачі кафедри ТРіОХ, куратори студентських груп ОНАХТ, студенти кура-

торської групи ТХ-108, студенти 1,2 та 3 курсів. 

 

5. 10 квітня - 100 років із дня народження Ніни Онілової (1921-1942), військово-

го діяча, учасниці оборонних боїв на території України в роки Другої світової 

війни (ІТХ та ГРБ спец 241, Шепель М.Є., 12.04.21); На відкритій кураторській 

годині була присутня 41 особа. 

 
 

  

На відкритій  кураторській годині була запрошена двоюрідна правнучка Н.Онілової, 

яка являється студенткою ОНАХТ и навчається у гр.ЕМ-274. Вона з радістю поділи-

лась  фактами із життя Ніни  Онілової,та дуже пишається подвигами своєї родички. 

6. 23 квітня - 130 років із дня народження Сергія Прокоф’єва (1891-1953), ком-

позитора, піаніста, диригента;  

    6 травня 2021 року на факультеті комп’ютерної інженерії, програмування та кі-

берзахисту куратором Владіміровою В.Б. разом з групою КН-333 проведена відк-

рита кураторська година, присвячена 130 річниці з дня народження Сергія Сергі-

йовича Прокоф’єва. 30 учасників 

  
КІПта К , куратор Владімірова В.Б.  гр.. КН-333   

 

7. «Коммеморація чорнобильської трагедії» (НТТі ІМ, Дружкова І.С  30.03.21); 

          На відкритій кураторській годині були присутні 89 осіб практично з усіх факу-

льтетів ОНАХТ, це: зав. каф. СФіП Соловей А.О., доценти Ільєва О.С,, Шишко О.Г, 

Ворона Н.В., Ляпіна О.В., Берегова О.М., Котузаки О.М, Дмитренко Л.Д., Івченко 

Д.О., Трандафілов В., Гриньків О. В. та інші викладачі та куратори студентських 
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груп ОНАХТ 1,2 та 3 курсів  та студенти 4 курсу Фахового коледжу промислової ав-

томатики та інформаційних технологій. 

   
 

 

Та ще одна відкрита  кураторська година проведена на факультеті ІТХта РГБ на  тему 

яка розкриває сутність майбутньої професії: 

8. «Здорове харчування – запорука успіху». (ІТХ та ГРБ спец 181, куратор Козонова 

Ю.О. 17.03.21)  

Кураторська година  підготована студентами групи ТЛ-306 під керівництвом 

куратору групи – доцентом кафедри Технології ресторанного і оздоровчого харчу-

вання Козоновою Ю.О.  

Слухачами на відкритій кураторській годині були студенти та куратори фа-

культету ІТХіРГБ 1, 2, 3 курсів, а також факультетів ТТХПіПБ, ТЗіЗБ та ММіЛ. 

  

 

9.  На факультеті  ІТХ та ГРБ  у групі ТХ-107 05.02.2021 року куратором Бурдо 

А.К. була проведена кураторська година на тему «25 років із дня введення в обіг 

національної грошової одиниці-гривні» . В якості запрошеного був старший кура-

тор спеціальності 181 Голінська Я.А. 
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 Група ТХ-107 Куратор Бурдо А.К. 

 

Тематичну та цікаву за змістом виховну годину до свята 8 березня було ор-

ганізовано та проведено кураторами факультету Менеджменту, маркетингу і логісти-

ки. Студентам нагадали історію виникнення свята, охарактеризували ТОП-10 

найвідоміших жінок сучасності та минулого. 

 
 

ММіЛ, гр ЕМ-151, ЕМ-182, ЕМ-191 

куратор Донець Л.Я. 
ММіЛ, Група ЕМ-371, ЕМ-372 

куратор Відоменко І.О. 

 
 

ММіЛ, Група ЕМ-375, куратор Бондар В.А. ММіЛ Група ЕМ-272куратор Бренер О.Д. 

 

Протягом 9 – 17 березня 2021 року на факультеті технології вина та туристич-

ного бізнесу відбулись кураторські години, присвячені 207 річниці з дня народжен-

ня Т.Г. Шевченка. 
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ТВіТБ, гр ПВ-22, ТК-26, ПВ-30,  куратори Бере-

гова О.М., Ляпіна О.В. 

ТВіТБ, гр МТ-23, Тс-24, куратор Байрачна О.К 

    

      Студенти кураторських груп зі своїми кураторами відвідували лекції заплановані 

Інститутом культури та мистецтв ОНАХТ.   

1. Екосвідомість. Здоровий спосіб життя як умова його тривалості». доцента 

кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Охотської М.І.15.02.21  

(НГта Е кур ВолгушеваН.В.; ІТХтаРГБ, спец 181, ММіЛ- Ковалів І.О., Відомен-

ко І.О., Бондар В.А. ФТВіТБ) 

2. «Коли культура дозволяє….», 16.02.21 асп. Каф. ТХ,К,МВі ХК Фатєєвої 

А.(НГта Е- Гаркович О.Л., ТЗіЗБ ТЗХ-21 б разом із куратором Котузаки О.М; 

ІТХта РГБ, ТВіТБ, Т,ТХПта ПБ); 

3. «Лекція-презентація до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС: «Чор-

нобиль в мистецтві», доц. Лисюк В.М. 17.02.21 С   (ІТХта РГБ, ММіЛ Відоменко 

І.О., ТВіТБ, Т,ТХПта ПБ); 

4. «Тарас  Григорович Шевченко»19.02.21 (Т,ТХПта ПБ) 

5. «Лафонтен 400», доц. Зінченко О.С   24.02.21(ІТХта РГБ, ММіЛ кур Значек Р.Р.ЕМ-

282, ТВіТБ) 

6. «Влив харчування в умовах стресу організму» ас. Жмудь А.В. 

01.03.21.(ІТХтаРГБ)(ММіЛ кур Значек Р.Р.) 

7. Франчайзинг в ресторанному бізнесі», доц. Федосової К.С.(ІТХтаРГБ) 1.03.21 

8. «Правила здорового харчування» 03.03.21 ст.викл. Лазаренко Н.А.(ІТХта 

РГБ), (ММіЛ-Лозовська Г.М) 

9. «Леонардо да Вінчі-художник,винахідник,кулінар Леонардо да Вінчі-

художник,винахідник,кулінар» (ІТХ таРГБ спец241 ) 4.03.21 

10. «Культура та традиції міжнародних країн». доцента кафедри маркетингу, пі-

дприємництва і торгівлі Євтушок О.В.16.03.21 НГта Е  Волгушева Н.В. 

11. «Фонтани світу» 11.03.21 к.х.н., доцента кафедри біоінженерії і води Ляпіної 

О.В   (НГта Е Кузнецова І.О., ІТХтаРГБ, ТВіТБ) 

12. «Відповідальність за фінансові правопорушення у сфері економічної діяль-

ності підприємства» лектор, доцент Ткачук Г.О. (ЕБіК, Т,ТХПта ПБ) 
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13. «Використання побічних продуктів переробки насіння олійних культур в 

комбікормовому виробництві» доц. кафедри технології комбікормів та біопалива 

факультету ТЗіЗБ Турпурової Т.М. (групи ТЗ, ТВіТБ); 

14. «Цікаві факти про елеватори» доцента кафедри технології зберігання зерна 

Валевської Л.О. (групи ТЗ) 

15.  «Одеський район як сільсько-міська агломерація континуально-

конвергентного типу» . професор кафедри економіки та промисловості Павлов 

О.І. (НГта Е кур Івченко Д.О) 24.03.21 

16. «Зернові суперфуди», ст. викладача кафедри Технології зберігання зерна Соко-

ловської О.Г. 25.03.21(Студенти факультету ТЗіЗБ, групи ТЗХ-21а та ТЗХ-31б, 

Т,ТХПта ПБ-ТМ-22 Агунова Л.В.) 

17. «Дитячий туризм: переваги і недоліки», старшого викладача кафедри туриз-

му та рекреації Шекера С.С. 26.03.21( НГта Е   Сагала Т.А., ТВіТБ) 

18.  «Туреччина - чотири в одному:все включено», доцент кафедри Технології 

вина та сенсорного аналізу  Ходаков О.Л. 07.04.21 (НГтаЕ, Сагала Н.А., ТВіТБ) 

19. «Видатні діячі науки і техніки кафедри нафтогазових технологій, інженерії 

та теплоенергетики». Проф. Тітлов О.С (НГта Е  13.04.21) 

20. «Безпечний пошук інформації та користування мережею Інтернет» доцент 

кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Ольшевська О. В. 13.04.21 

(Посетил Івченко Д.О. НГтаЕ , Т.ТХПта ПБ) 

21. «Європейська культура Х1Х ст.», лектор ст..викл.каф.Е та ПТ Кондратенко 

І.В. 13.04 (НГта Е Кузнецова І.О.) 

22. «Одеса – священний центр таємного культу», доц.. Бошков Л.З. (НГта Е  

14.04.21) 

23. «Михайло Кузьмич Янгель – видатний учений-механік» доцент кафедри    ав-

томатизації технологічних процесів і робототехнічних систем Гурський О.О. 

16.04.21(Т,ТХП та ПБ); 

24. «Замки Лаури, пам’ятки французького Ренесансу» викл. Безніс П.М. (ІТХта 

РГБ); 

25. . «Способи маніпуляції при спілкуванні людей» викл. Ткаченко Н.А. 22.04.21 

(Т.ТЗПта ПБ); 

26. «День вишиванки» проф. Віват Г.І.20.05.21 (ЕБіК, ТВіТБ)  

   та інші.   

       Для підвищення культурного рівня студентів, залучення їх до мистецтва та 

історичних пам'яток Одеси куратори намагаються і в період карантину  

організовувати зі студентами бесіди і екскурсії по місту, відвідування музеїв, іноді 

дістаційно. 

7 квітня 2021 року студенти груп ЕК-415, ТЗС-417 (куратор  Гаркович О.Л.) та 

ТЗС-437 (куратор Кузнєцова І.О.) відвідали онлайн екскурсію музею-садиби Івана 

Котляревського у Полтаві.  
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15.05.2021 р. куратор Воскресенська О.В.  разом зі студентами кураторської 

групи МТ-13  провела виїзну кураторську годину, присвячену Дню Європи і тижню 

факультету Технології вина та туристичного бізнесу у Білгород-Дністровському, с. 

Шабо, Затока – були на цікавих екскурсіях по Аккерману, на молочній і сироварній 

фермі у Шабо. 

 

  

    

 

 У травні 2021 р. відбулися відвідини Одеського художнього музею та прове-

дення кураторської години до Дня Європи. Провела екскурсію куратор гр.ГМ-10  Ю. 

О.  Левтринська  наживо 6.05.21. Відвідини Одеського художнього музею он-лайн 

здійснила група ЕН-131 з куратором Іриною Дружковою 14 травня. 
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Виховання духовності - це спільна діяльність кураторів зі студентами, форму-

вання стійких моральних якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі за-

своєння ідеалів, норм і принципів моралі.  Зі студентами проводяться бесіди, щодо  

поведінки у громадських місцях;  поведінки на природі, на вулиці;  дотримання пра-

вил техніки безпеки.  

В період з березня по квітень 2021 року,  були  проведені заходи щодо проти-

дії булінгу згідно плану , на тему: « Стоп булінг».    

 
 

ЕБіК, ФЕБ – 231 куратор Стасюкова К.В. ТЗіЗБ, ТЗХ-21а куратор Дмитренко Л.Д. 

група ГМ 10 у Одеському художньому музеї,  кураторська година «ДЕНЬ ЄВРОПИ» куратор Юлія 

Левтринська 

 
На фото роботи Олександра Гнилицького і Олександра Ройтбурда. 

  
Група ГМ 10 у Одеському художньому музеї,  кураторська година «ДЕНЬ ЄВРОПИ» куратор Юлія 

Левтринська 
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ММіЛ, Група ЕМ-391, куратор Статева М.С. ММіЛ, гр ЕМ-361, куратор Ніколюк О.В. 

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

гова О.М., Ляпіна О.В. 
ТВіТБ,гр БІО-18,ХТ-12,ТКс-30,куратор Нікітчіна Т.І. 

З 26 квітня по 30 квітня 2021 року на факультетах були проведені  кураторські го-

дини на тему: «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19». 

У багатьох країнах світу розпочалася масова вакцинація від коронавірусу. Нав-

коло неї багато пліток і суперечливої інформації. Розібратися в основних моментах 

здобувачам вищої освіти допомогли куратори академічних груп на кураторських го-

динах. 

 

 
  

ММіЛ гр ЕМ-281  

куратор Лозовська Г.М. 
НГта Е НГтаЕ 
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В період з 15 по 19 березня відбулися зустрічі з кураторськими групами факу-

льтету Менеджмента, маркетингу і логістики присвячені Всесвітньому Дню захисту 

прав споживачів. 

  

ММЛ, Група ЕМ-282, куратор Значек Р.Р. ММіЛ, гр ЕМ-351, ЕМ-381,куратор Мільчева В.В. 

  

ММіЛ, гр. ЕМ-182, ЕМ-151, ЕМ-191 Донець Л.Я. ММіЛ гр. ЕМ-161, ЕМ-174 куратор Мужайло В.Д. 

 
  

23 квітня 2021 року  група ТЗХ-21а разом з куратором Дмитренко Л.Д. взяли участь у 

роботі круглого столу, присвяченому Дню Психолога. 

  

 

    На факультеті КІ,Пта К куратор Владімірова В.Б. на платформі ZOOM провела у 

гр. 333  наступні години: « Міжнародний день Землі», « День вишиванки». 

 

 

 

КІПта КЗ гр 333, куратор Владімірова В.Б. 26.04.21 
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КІПта КЗ гр 333, куратор Владімірова В.Б.17.05.21 

 

В період з 05 по 12 травня 2021 року на факультеті ММіЛ,  була  проведена   

кураторська  година, на тему: « День матері».  

  
 

 ЕБіК,   ФЕБ –201 куратор  

Крупіна С. В. 
ЕБіК, ФЕБ – 231 куратор Ста-

сюкова К.В. 

ЕБіК, ФЕБ – 331 куратор  Ощеп-

ков  О. П. 

 

Наприкінці травня в ОНАХТ куратори всіх факультетів  провели інструктажі з 

безпеки життєдіяльності під час літніх канікул . Були розглянути основні небезпечні 

фактори та питання, які викладені в Інструкції №1/12 : профілактика ОРВІ та COVID 

-19, порушення правил дорожнього руху; порушення правил  електробеспе-

ки; порушення правил особистої гігієни та охорони здоров’я; сонячні опіки і сонячні 

теплові удари; укуси комах; порушення правил поведінки у воді; самостійні походи в 

ліс,гори; тривале перебування біля комп’ютера; вживання лікарських препаратів без 

призначення лікаря: паління, вживання алкогольних напоїв. 

     Обговорили підготовку та правила поведінки під час мандрівки до лісу, пово-

дження в лісі при виникненні пожежі та багато інших питань, що необхідно знати 

студентам у поводженні під час літніх канікул.  Уміння правильно надати першу 

медичну допомогу потерпілому у разі нещасного випадку дає можливість кожному 

виконати свій громадянський обов’язок – урятувати людині життя.                                                           

    Постійним об'єктом уваги кураторів продовжує залишатися санітарно-гігієнічна та 

протипожежна перевірка проживання студентів в гуртожитку. Про наслідки пору-

шення правил проживання в гуртожитку (шум, куріння, розпивання спиртних напоїв, 

використання побутової техніки без дотримання правил пожежної безпеки) всі сту-

денти попереджені.  
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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. 

 

Висновки:     План по єдиним кураторським годинам виконаний всіма факультетами, 

план по відкритим кураторським годинам перевиконано. Із запланованих 4 відкритих 

кураторських годин по Памя’тним датам 2021 року проведено 9. Відзначився факу-

льтет ІТХта РГБ спец 181 ст куратор Голінська Я.А. (5 ВКГ). 

Слід відмітити старших кураторів, які  були активними протягом року  - Голін-

ська Я.А. (ФІТХтаРГБ); Мадані М.М. (ФНГтаЕ); Гринків О.В. (ЕБіК), Мільчева В.В. 

(ЕБіК); Захлевська Т.В.  (КІ,ПтаК), Берегова О.М. (ТВТБ).  

 

Старшим кураторам факультетів НТТта ІМ (Дружкова І.С.), КС та А (Гурський О.О) 

активніше брати участь в роботі інституту культури, працювати з кураторами і свої-

ми деканатами. 

 

  Інформація про проведені  заходи  висвітлена на сайті  Студентське життя, на сай-

тах факультетів та на сторінках Фейсбуку.  

 

Старший куратор ОНАХТ                                     Леонова Л.Є. 

 


