
                   Міністерство освіти і науки України 
                Асоціація Європейських Університетів 
 

 
 

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМ'ЯТКА 

ПЕРШОКУРСНИКА 
 

 

 

 

 

Одеса  -  2021 



Пам’ятка першокурсника ОНТУ  

 

 

2 

КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА  
Я - студент ОНТУ, віддаю собі звіт про те: 
• що вибрав одну з найпочесніших професій в світі; 
• що Одеський національний технологічний університет в нашій країні - 
один із найстаріших і найкращих установ науки, знань, мудрості та досвіду. 

Розуміючи ці високі цінності, 
урочисто зобов'язуюсь: 

• докласти всіх зусиль, щоб отриману освіту направити на зміцнення дер-
жави, підвищення добробуту нашого народу; 
• сумлінно ставитися до навчання і гідно пронести через усе своє життя 
високу повагу до університету, до своєї професії; 
• служити справі розвитку зернопереробної та  харчової промисловості, ро-
зуміти, що якість нашого навчання сьогодні - це якість харчової про-
дукції завтра і основа здоров'я нації; 
• в своїй діяльності керуватися загальнолюдськими, гуманістичними 
 принципами моралі та етики, відповідально ставитися до особистих вчин-
ків і вчинків своїх товаришів, берегти славні традиції університету і студе-
нтського братства, проявляти трудову і соціальну активність, розвивати 
студентське самоврядування; 
• неухильно виконувати "Правила внутрішнього розпорядку" нашого ВНЗ; 
• поважати своїх батьків, викладачів і наставників, старших за віком людей, 
лицарськи ставитися до Жінки; 

• формувати в собі цілеспрямованість, витримку і прагнення до подолання 
труднощів; 
• піклуватися про своє здоров'я і оберігати себе від шкідливих звичок, до-
тримуючись здорового способу життя. Пам'ятати, що здоров'я - одне з 
найважливіших умов щастя і ділового успіху; 
• прагнути стати всебічно розвиненим і культурним громадянином, щоб гід-
но поповнити інтелектуальну еліту України! 

Я, урочисто обіцяю, здавати життєві іспити на порядність тільки на 
відмінно; бути гідним високого звання СТУДЕНТА Одеського націона-
льного технологічного університету! 
Я завжди буду пишатися своїм університетом і буду докладати всіх 
зусиль, щоб і університет пишався мною! 
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ШАНОВНИЙ  ПЕРШОКУРСНИК! 
Ось ти і став членом нашої сім'ї - 
великої і дружної сім'ї студентів 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ. 

Вітаємо тебе! 
 
 

       На тебе чекають незабутні і кращі 5 років твого життя - студе-
нтського життя. 
      Це не тільки навчання - лекції, лабораторні, колоквіуми, заліки 
та іспити, а й свята: День першокурсника, День факультету, День 
спеціальності, КВК, «Екватор», «Візитка старшокурсника», новоріч-
ні вечори, конкурс «Міс академія» та багато - багато всього іншого. 
    Буде важко, а хто обіцяв тобі легке життя? Але буде і весело, і 
цікаво. 

      Ти знайдеш тут друзів на все життя адже студентське братство 
- це назавжди. 
      Ти зустрінеш тут розумних, освічених викладачів, які навчать 
тебе всьому, що знають і вміють самі, тільки не лінуйся все запа-
м'ятовувати та  всьому вчитися. Адже знань, як і грошей, багато не 
буває. 
      Ставши студентом технологічного університету, ти став повно-
правним членом великого колективу, де навчається близько 10000 
студентів, працює понад 800 викладачів. 

      Хочемо розповісти тобі про наш університет, його славну істо-
рію, сьогодення,  про плани  на майбутнє, про відомих вчених-

педагогів університету та знаменитих випускників. Нам є, про що 

розповісти і чим пишатися. Отже ... 
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Глава 1 

З чого все починалося ... 
     Створення і розвиток одного з найстаріших вузів України 
тісно пов'язане з історією розвитку півдня країни в цілому і 
міста Одеси зокрема. Одеса бурхливо розвивалася і по вели-
кому числу показників випереджала багато міст країни. 
     У 1797 р в Одесі була побудована перша в країні макарон-
на фабрика, в 1820 р - одна з п'яти перших у всій царській 
Росії кондитерська фабрика, в 1851 р - перша паровий млин і 
т.д. Після Петербурга та Москви це був третій за значимістю, 
рівню розвитку і рівню життя місто в царській Росії. Через 
Одеський порт проходило до 46% всього зернового експорту 
країни. Виникла гостра необхідність у фахівцях для зернової 
та борошномельної промисловості, яких готували тільки в 
Петербурзькому технологічному інституті. І ось, в 1890 році 
на з'їзді борошномелів прийняли рішення відкрити школу бо-
рошномелів, в 1892 році таку школу відкрили в Москві. 
     У 1894 році засновник Одеської школи борошномелів 
Вайнштейн Г.Е. на свої кошти розпочав будівництво будівлі 
школи та оснащення її обладнанням. Офіційне відкриття від-
булося в 1902 році 20 жовтня по спеціальному розпоряджен-
ню Міністра фінансів графа Вітте С.Ю. В цьому ж році Його 
Імператорська величність і Державна рада затвердили По-
ложення про школу. 

     Перші 30 борошномелів вивчали 20 предметів - загально-
освітських, загальноінженерних і спеціальних. Навчання було 
платне. Школа існувала на приватні пожертвування, на внес-
ки, які виділяються з'їздами борошномелів, і доходи від про-
дажу виробів шкільних столярної, ковальської майстерні, 
слюсарні. 
    Перший випуск відбувся в 1905 році. У 1910 році навчали-
ся вже 150 чоловік. Навчальний план ускладнили до 32 
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предметів, видали перші підручники по зерну і борошноме-
льному обладнанню. З 1909 року до 1920 року школа випус-
тила 210 спеціалістів борошномельної справи. 
      У 1922 році школу перетворили в технікум технології зер-
на і борошна, де на 2 факультетах (технологічному і меха-
нічному) навчали вже протягом 5 років. 
     У 1928 році випускником технікуму Дубовис був разроблен 
дипломний проект на тему «Елеватор для Одеського порту 
на 40 000 тон зерна». 

     У 1928 році технікум перетворили в політехнікум і відкрили 
третій (хлібопекарський) факультет. Потік студентів зріс, і, в 
1929 році політехнікум перетворили в інститут технології зер-
на і борошна ім. Й. В. Сталіна з п'ятьма факультетами - до 
вже існуючих додалися комбікормовий і інженерно-
організаторський. 

     У 1931 році інститут перетворили в механіко-
технологічний навчально-виробничий комбінат, в склад якого 
входили: інститут з денною, заочною та вечірньою формами 
навчання, робфак, технікум з денною та вечірньою формами 
навчання, підготовчі курси, курси підвищення кваліфікації те-
хнічних працівників різних міністерств. До діючих факультетів 
додалися ще електротехнічний та теплотехнічний. 

     У 1935 році інститут виділився зі складу комбінату в само-
стійну структуру з трьома факультетами (технологічним, ме-
ханічним, інженерно-економічним) і став називатися - Одесь-
кий інститут технології зерна та борошна. На 14 кафедрах 66 
викладачів навчали 840 студентів. До 1941 року штат викла-
дачів зріс до 157 осіб, в їх числі було 4 професори та 30 до-
центів. У червні 1941 року інститут випустив 140 інженерів. 

      У серпні 1941 р інститут у складі 250 студентів, 50 співро-
бітників з сім'ями і 10 тонн обладнання евакуювали в місто 
Новочеркаськ, потім в Саратов, потім у Ташкент, де інститут 
залишався до 1944 р і випустив 141 фахівця. До нового на-
вчального 1944/45 року інститут повернувся до Одеси і прис-
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тупив до роботи в складі 63 викладачів і 496 студента на 
двох факультетах - технологічному та механічному. 

     У 1945 році випустили 59 фахівців. Після війни в інститут 
повернулися 233 студента-фронтовика, в їх числі - 64 орде-
ноносця. На згадку про студентів і викладачів - героїв війни, 
які загинули на фронті, на території університету встановле-
но монумент, біля якого проводяться багато значущих і уро-
чистих заходів університету. 
      У 1948 році Міністерство освіти відкрило в інституті нову 
спеціальність - тут вперше в СРСР почали здійснювати підго-
товку інженерів комбікормової промисловості. До цього часу в 
інституті навчалося 1200 студентів і працювало на 23 кафед-
рах 117 викладачів. З 1950 року відновили прийом до аспіра-
нтури. 
      У 1953 році ВНЗ був перейменований в Одеський техно-
логічний інститут, а в 1961 році інституту було присвоєно ім'я 
М. В. Ломоносова на честь 250-річчя від дня народження ве-
ликого вченого, який першим в Росії опублікував наукову ро-
боту з борошномельної справи. 

      В інституті на трьох діючих факультетах стали готувати 
інженерів за новими спеціальностями: автоматизація вироб-
ничих процесів харчових виробництв і текстильної промисло-
вості; промислова теплоенергетика; хімічна технологія дере-
вини; інженерна теплофізика; проектування, монтаж і експлу-
атація атомних станцій; автоматика і телемеханіка; динаміка 
та міцність машин; прилади та установки радіометрії та до-
зиметрії. 

       В 1963 році в інституті були відкриті факультети: тепло-
фізичний, автоматизації та приладобудування. 
        У 1968 році в інституті на всіх трьох формах навчання на 
34 кафедрах навчалося 13455 студентів, і працювали 322 ви-
кладача, в тому числі 14 докторів наук, 97 доцентів і кандида-
тів наук. 
         У 1969 році в зв'язку з реорганізацією факультетів деякі 
спеціальності були передані політехнічному та холодильному 
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інститутів, і, в свою чергу, отримані спеціальності харчового 
профілю з Одеського технологічного інституту харчової і хо-
лодильної промисловості. 
           У 1970 році Рада Міністрів УРСР перейменував ВНЗ в 
Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. 
М.В.Ломоносова. 
       З 1 вересня 1973 року в інституті розпочато видання вла-
сної багатотиражної газети «Технолог». 
      У 1993 році інститут одним з перших в незалежній Україні 
пройшов акредитацію за найвищим IV рівнем. 
      У 1994 році інститут був перетворений в Одеську дер-
дарчу академію харчових технологій. 
     У 1996 році при академії було створено навчально-
методичний комплекс, до складу якого увійшли кілька техні-
кумів і шкіл Одеси та Одеської області. 

    У 2002 році за успіхи і високі заслуги в сфері освіти, підго-
товки висококваліфікованих кадрів і в честь 100-річчя Указом 
Президента України академії присвоєно високе звання наці-
ональної. 

Глава 2 

Університет  сьогодні 
     Сьогодні Одеський національний технологічний універси-
тет - один з провідних вищих навчальних закладів країни, 
який готує фахівців для всіх галузей харчової промисловості. 
Всього в Україні 3 ВНЗ харчового профілю, з них 2 - націона-
льні, в тому числі і наш університет. 
     Викладачі та науковці університету постійно працюють над 
удосконаленням навчальних планів, організації навчального 
процесу, методичним забезпеченням навчального процесу, 
виданням підручників, навчальних посібників, методичних 
вказівок, монографій, а також підвищенням своєї кваліфікації. 
До успіхів університету останнім часом можна віднести на-
ступні досягнення: 
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- Асамблея ділових кіл України в 2003 році за видатні заслу-
ги в підготовці висококваліфікованих кадрів зазначила колек-
тив академії нагородою «Інтелект нації». 
- У цьому ж році 5 вчених академії отримали державні премії 
України і Автономної Республіки Крим. 
- У 2004 році Асамблея ділових кіл Європи (Оксфорд, Вели-
кобританія) за успіхи в досягненні європейських показників 
якості в наданні освітніх послуг зазначила ОНАХТ нагородою 
«Європейська якість». 
- Всього в Україні більше 300 ВНЗ. З них лише 15 прийняти в 
міжнародну організацію - Асоціацію Європейських універси-
тетів, в їх числі - наша академія. 
- Академія була удостоєна дипломом «Кращий вітчізняний 
товар року» та золотою медаллю виставки МОН України 
«Високі технології у вищий освіті» за розроблені інтелектуа-
льні комп'ютерні тренажери. 
- У 2004 році Академію прийняли до складу Європейської 
федерації харчової науки і технології, а також в асоціації ВНЗ 
країн Причорноморського басейну. 
- Академія стала лауреатом національного конкурсу і отри-
мала  звання «Лідер харчової та переробної промисловості 
України 2004» за високий рівень підготовки кадрів для харчо-
вої та переробної промисловості. 

     У 2005 році академія була прийнята в Асоціацію ректорів 
вищих технічних навчальних закладів України і в Міжнародну 
асоціацію заочного та дистанційного навчання. 
    У 2006 році ОНАХТ отримала диплом за перемогу в ви-
ставці-конкурсі  «Високі технології в освіті « Hi-Tech in 
education»»  і Золоту медаль, а також стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих това-
рів України» за підсумками 2005 року в номінації «Освітні по-
слуги»! 
Академія стала переможцем у щорічному рейтингу відомих 
людей і подій м.Одеси "Народне признання - 2006" в номіна-
ції "Лідер в сфері освіти". 
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     За підсумками 2006 року академія зайняла 27 місце се-
ред 200 кращих ВНЗ України в рейтингу «ТОП-200 Україна», 
проведеного за незалежної методикою ЮНЕСКО. 
     20 квітня 2007 року рішенням десятого з'їзду Евразійской 
асоціації університетів наша академія була затверджена дій-
сним членом асоціації. 
     21 вересня 2007 р академія була прийнята в міжнародну 
Асоціацію університетів, які підписали Університетську Хар-
тію (м Болонья, Італія). 

    За підсумками 2007 року академія зайняла вже 24 місце 
серед 200 кращих ВНЗ України в рейтингу «ТОП-200 Украї-
на». 
    За видатні наукові досягнення, вагомий внесок у розвиток 
вищої освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахів-
ців харчової та переробної промисловості трудовий колектив 
ОНАХТ був нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Мі-
ністрів України, вручення якої відбулося в день святкування 
105-річного ювілею академії в 2007 році. 
     У 2012 р. до академії влилася  Одеська державна академія 
холоду. 
       У 2013 р. ОНАХТ отримала Гран-прі в номінації «Досяг-
нення» у працевлаштуванні випускників», в 2016р. – перемо-
га у конкурсі «Краща практика партнерства між бізнесом та 
університетами». 
     Одеська національна академія харчових технологій  за ре-
зультатами діяльності у 2020 році відповідно рейтингу RUR 
World University Rankings посіла 717 місце серед університе-
тів світу. Серед українських вишів Одеська національна ака-
демія посіла 7 місце! 
     Наказом Міністра освіти і науки України від 18 серпня 
2021 року Одеська Національна Академія Харчових Техноло-
гій реорганізована в Одеський Національний Технологіч-
ний Університет! 
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      Сьогодні Одеський національний технологічний універ-
ситет не тільки один з найстаріших освітніх і наукових центрів 
України, але й визнаний лідер з підготовки магістрів, бакала-
врів і молодших спеціалістів. 
 

Глава 3 

Гордість університету 
 

      Звичайно, як у будь-якого навчального закладу, головний 
результат нашої роботи, наша гордість - це наші випускники. 
Вони працюють у багатьох містах України та ближнього і да-
лекого зарубіжжя. Адже за свою більш ніж 115-річну історію 
дипломи академії отримали понад 60 тисяч фахівців, серед 
яких близько 2 тисяч випускників - громадяни з 75 країн світу. 
Список випускників, які прославили академію своїми науко-
вими і кар'єрними досягненнями в різних країнах, зайняв би 
багато сторінок. Ось деякі імена: 

 Нацагійн Багабанді - випускник 1980 року факультету тех-
нології консервування, екс-президент Монголії; 

 Фу Липини - заст. міністра торгівлі Китаю; 

 Танча С.С. - екс-ректор Пловдівського інституту харчової і 
вкусової промисловості; 

 Тимошишин М.Л. - міністр хлібопродуктів в колишньому 
СРСР; 

 Буркинский Б.В. - академік НАН України, директор інститу-
ту проблем ринку та екологічних досліджень НАН України; 

 Фуркевич В.А. - начальник управління виноробної пром-
сти, стандартизації та метрології Укрсадвинпрому Мін. 
АПК України; 

 Козуб Г.І. - д.т.н., проф. академік Молдавської АН, голова 
Союзу виноробів Молдови; 

 Загоруйко В.А. - д.т.н., проф., член-кор. УААН, лауреат 
держ. премії України, заст. директора з наукової роботи 
(виноробство) УААН інституту винограду і вина «Мага-
рач»; 
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 Шаповаленко О.І. - заст. голови ВАК України; 

 Іоргачев Д.В. - голова правління ВАТ «Одескабель»; 

 Погрібна Т.Н. - голова наглядової ради ВАТ «Одеський 
коровай»; 

 Гулавскій В.Т - директор ДП ДАК «Хліб України» Новоук-
раїнський комбінат хлібопродуктів; 

 Надьон З.Г.- голова правління ВАТ «Луганськмлин»; 

 Буценко І.М - голова правління ЗАТ «Укрелеваторпром»; 

 Чагаровський О.П. - академік УТА, Міжнародної академії 
холоду, Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч на-
ук України, член ВАК України, ген.директор ТОВ «Хр. Хан-
сен-Україна »; 

 Чагаровський В.П. - голова Ради директорів Союзу мо-
лочних підприємств України; 

 Бабинін В.І. - голова правління фірми «Вина Коблева»; 

 Афанасьєв В.А. - ген. директор ВАТ «Всеросійський НДІ 
комбікормової пром-сті»; 

 Маштакова А.Є. - голова правління-директор ЗАТ «Оде-
сакондитер»; 

 Ткаченко Д.П. - заст. голови правління з виробництва ЗАТ 
«Одеський завод шампанських вин»; 

 Захаров С.О. – к.т.н, директор фірми SARMA; 

 Мойсаценко В.С. – к.т.н., власник фірми, США; 

 Бова Віталій Іванович – директор ТОВ “Кислородмаш”, м. 
Одеса; 

 Соколенко Владислав Петрович - з 2019 році має  власну 
компанію з  консалтингу  – допомагає  молодим 
підприємцям  відкривати  та просувати нові заклади у 
сфері HoReCa; 

 Хлєбодарова Олександра Ігорівна- технолог в ТОВ НПП 
Таїровський винзавод «НИВА»  . 

 а також цілий ряд викладачів - кандидатів і докторів наук, 
професорів Одеської національної академії харчових тех-
нологій ... 
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                    ... і багато-багато інших. 
 

Глава 4 

Особливо важлива для першокурсника 
Після школи дуже важко перебудуватися на доросле життя, а 
навчання в університеті - це вже доросле життя. Дитинство 
закінчилося разом зі школою. В університеті - інша система 
навчання, інші порядки і інші вимоги. 
Але є основні правила, які краще знати заздалегідь  і пам'я-
тати про них. 
    По-перше, не можна пропускати заняття. За пропуски від-
раховують з університету. Не можна спізнюватися. Тут не 
завжди є поруч батьки, які будять і проводжають вранці, як в 
школу, ти тепер людина доросла і цілком самостійний. Тобі 
за все доведеться відповідати самому. 
Тут немає класного керівника, як в школі, який тебе няньчить 
і виховує, правда, в інституті є куратор групи, але це зовсім 
інша справа. Куратор - не нянька, а наставник, порадник і 
друг, особливо в складній ситуації. 

Тут не проводять батьківських зборів, не викликають батьків, 
як в школі, і за всі свої вчинки ти відповідаєш сам. Це нелег-
ко, але це - доросле життя. Адже ти вже повноправний член 
суспільства, який повинен виконувати свої обов'язки і вима-
гати дотримання своїх прав від інших. 
Справжньою школою громадянськості в нашому університеті 
є студентське самоврядування. Студенти  освоюють не тіль-
ки науки, вони вчаться жити разом, підтримувати порядок і 
дисципліну в групі, в гуртожитку, в університеті, вчаться 
приймати рішення і нести відповідальність за них. 

По-друге, стеж за своїм зовнішнім виглядом. Охайність, чис-
тота і акуратність в одязі - дуже важлива складова твого імі-
джу, зараз як студента, а потім - як випускника прославлено-
го університету. 
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По-третє, немає предметів головних і другорядних, потріб-
них і непотрібних. Всі предмети в університеті потрібні і зна-
добляться в подальшому навчанні. Будь-яке навчання йде в 
порядку зростання - від простого до складного. В університеті 
гідна бібліотека, де є всі необхідні книги і підручники. Не со-
ромся консультуватися у викладачів, не соромся питати все, 
що тобі не зрозуміло - тобі завжди відповідатимуть і все по-
яснять. Для цього викладачі і працюють, - щоб тебе навчити 

По-четверте, ніколи не обманюй і не вигадуй якихось неймо-
вірних історій - все таємне стає явним і будь-яку  брехню мо-
жна перевірити. Виникли проблеми, - йди в свій деканат, зве-
ртайся до куратора, вони працюють для того, щоб не тільки 
вчити, а й допомагати тобі вирішувати твої проблеми. 
По-п'яте, з першого дня починай вчитися, і не відкладай на-
вчання на потім. Адже перший в твоєму житті семестр дуже 
короткий, всього 4 місяці, не встигнеш озирнутися ... ... і вже 
грудень - перша твоя сесія, на яку можна просто не потрапи-
ти через банальні пропусків лекцій та лабораторних. Врахуй 
це. 
По-шосте,  не засмучуй батьків, які працюють і забезпечують 
тобі можливість вчитися. Вони заслужили того, щоб пишатися 
тобою. І нехай їм додому або на роботу приходять з універ-
ситету листи не зі скаргами на тебе за твої вчинки, пропуски 
або погане навчання, а листи подяки, в яких декан і ректор 
дякують їм за такого розумного і доброго студента, а це – 
наша традиція ! 
Бажаємо тобі добитися відмінних результатів у навчанні, і 
тоді тебе будуть вшановувати на щорічному Урочистому 
зльоті відмінників університету. 

По-сьоме, пам'ятай, що далеко не всім випала удача навча-
тися у вищому навчальному закладі взагалі і в нашому уні-
верситеті  зокрема, пишайся цим і постарайся, щоб і універ-
ситет  пишалася тобою. Адже в нашому університеті  ти бу-
деш всебічно розвиненою особистістю і отримаєш спеці-
реальності, яка буде тебе годувати, і, між іншим, годувати 
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дуже непогано. Харчова промисловість - поза часом і пра-
цює, незалежно від політичної обстановки в країні і світі. Лю-
ди їдять завжди і всюди. А що вони будуть їсти, залежить і 
від тебе - фахівця харчової промисловості! 

 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ ПРИЗОВНИКІВ! 
Студенти-призовники повинні вивчити Закон України «Про за-
гальний військовий обов'язок і військову службу» і строго ви-
конувати його вимоги. 
Так, зокрема, призовникам, які навчаються у ВНЗ на стаціо-
нарі цим Законом надається відстрочка від призову. Однак, 
щоб отримати цю відстрочку студенти-призовники зобов'язані 
щорічно до 1 жовтня особисто подати довідку Ф-23, що 
підтверджує їх право на відстрочку, в військові комісарі-
ати за місцем стану на військовому обліку. 
     Для отримання довідки по формі Ф-23 (з гербовою печат-
кою ОНТУ) студент-призовник повинен з паспортом і при-
пісним посвідченням особисто з'явитися в військово-
мобілізаційний  підрозділ університету (А-210) в позаурочний 
час і потім своєчасно пред'явити цю довідку в військкомат. 
Довідки видаються з 1 вересня. За несвоєчасне надання до-
кумента до військкомату загрожує стягнення, аж до сплати 
штрафу! 

 

І ще! Знай, в ОНТУ не прийнято: 
- Бути неввічливим. 
- Використовувати ненормативну лексику. 
- Приходити на заняття в одязі неділового стилю, яка годить-
ся для дискотеки або пляжу. 
- На заняттях жувати жуйку. 
- Використовувати мобільні телефони під час занять. 
- Курити в корпусах університету і в гуртожитках - за це від-
раховують. 
- Проводити в кафе або в барі навчальний час. 
- Списувати і користуватися шпаргалками. 
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- Наносити шкоду університету: псувати меблі, прилади, ос-
нащення, навчальну та методичну літературу і т.д. 
- Використовувати різні підношення для "задобрювання" ви-
кладачів. 

Найголовніше !!! Дуже уважно і детально познайомся з на-
ступною главою - це керівництво в твоїй навчанні в універси-
теті, а якщо будуть виникати питання - звертайся в деканат 
за роз'ясненням! 
З'ясувавши для себе все на самому початку семестру, ти 
уникнеш  серйозних проблем і неприємностей і зможеш, на-
копичивши  бали протягом семестру отримати заліки та іспи-
ти  «автоматом». 
 

глава 5 
ПАМ'ЯТКА СТУДЕНТУ 

про організацію навчального процесу в ОНТУ 
в рамках кредитно-модульної системи 

(Науково-методичний центр організації навчального процесу) 
 

Будь-яку дисципліну ділять на змістовні модулі (далі модулі). 
Загальна кількість модулів, перш за все, залежить від кілько-
сті годин, що відводяться на вивчення дисципліни в рамках 
навчального плану (який знаходиться в деканаті). Однак про-
тягом семестру число модулів з дисципліни не може бути бі-
льше трьох. Кожен модуль оцінюють за рейтинговою систе-
мою, з якої викладач обов'язково знайомить студентів на 
першому занятті (а так само рейтингову систему завжди мо-
жна уважно вивчити на кафедрі, де викладають дану дисцип-
ліну). 

     Модуль, як правило, складається з аудиторного, індивіду-
альної і самостійної роботи (так само може бути курсова, 
кваліфікаційна, наукова та іншого виду робота). Будь-яку з 
цих робіт оцінюють за рейтинговою системою (тому дуже ва-
жливо з першого дня вивчення кожної дисципліни знати які 
оцінки і за що можна отримати). Сума отриманих оцінок і 
складе оцінку за модуль. 
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Модулі об'єднуються в залікові кредити. Протягом семестру 
число залікових кредитів дорівнює числу досліджуваних дис-
циплін плюс число курсових / кваліфікаційних робіт. Саме 
оцінка по заліковою кредиту дозволяє вважати семестр заве-
ршеним, перейти на наступний курс, отримати стипендію і 
т.п. 

Оцінка залікового кредиту виходить, як середнє арифметич-
них від суми позитивних оцінок модулів. 
Що значить позитивна оцінка? Вона залежить від форми під-
сумкового семестрового контролю: залік або іспит. Для заліку 
та іспиту позитивна оцінка починається з 74 балів. Тільки за 
цієї умови може бути підведений підсумок за семестр, а дис-
ципліна може вважатися зданої. Нижче наведена таблиця, 
яка допоможе зрозуміти відповідність між одержуваними оці-
нками: 

 

Шкала ЕСТS Національна шкала 
Шкала ОНТУ до 
заліку/іспиту 

А – відмінно відмінно 88-100 

В – дуже добре 
добре 

81-87 

С – добре 74-80 

D – задовільно 
задовільно 

68-73 

Е – достатньо 60-67 

FХ–незадовільно з пра-
вом перездачі пересдачи 

незадовільно 

40-59 

F – незадовільно з 
обов’язковим повторним 
навчанням 

0-39 

 

Примітка: Шкала ЕСТS - система оцінки кредитів, прийнята в 
єдиному Європейському освітньому просторі (для того, щоб 
якість Ваших оцінок було зрозумілим зарубіжним фахівцям). 
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Коли всі модулі оцінені на позитивні оцінки, може бути під-
ведений підсумок в роботі студента над дисципліною ї за се-
местр - проставлена підсумкова оцінка за заліковий кредит. 
Підсумкову оцінку викладач проставляє в залікову  книжку 
студента і в заліково-екзаменаційну відомість у вигляді двох 
оцінок (за шкалою академії і через дріб за шкалою ЕСТS). 
Наприклад, 95 / А чи 63 / Е. 

 

Що ж робити, якщо не всі модулі оцінені позитивно? 
Продовжувати вчитися! На кафедрі, де вивчають дисципліну, 
складають графік роботи викладача з невстигаючими студен-
тами, узгоджений з деканом факультету або тьютером. (Тью-
тер - досвідчений фахівець, який призначений наказом рек-
тора для керівництва процесом навчання. У кожного студента 
є свій персональний тьютер) 
Якщо студенту контрактної форми навчання знадобляться 
додаткові консультації з дисципліни поза графіком навчаль-
ного процесу, то їх можна буде отримати на платній основі 
відповідно до існуючого Положення. 
    Що цікаво, для успішних студентів іспит тепер не є обов'я-
зковою формою підсумкового контролю. Тепер Ви можете і 
не здавати іспит, якщо позитивна підсумкова оцінка заліково-
го кредиту знаходиться в діапазоні від 60 до 100 балів. "До-
бирати" бали, яких бракує для позитивної оцінки модуля, до-
зволяється до дня підведення підсумків вивчення даної дис-
ципліни, (розклад вивішується біля деканату). І навіть в цей 
день студент може вибрати форму підбиття підсумку: або іс-
пит, або підвищення модульної оцінки і сумарний підсумок. 
Переваги  очевидні - якщо ритмічно вчитися протягом семес-
тру, то іспити не будуть потрібні, та й канікули можуть збіль-
шитися до декількох тижнів. 

      Тепер про "сумне" (адже в усьому має існувати рівнова-
га), форма іспиту, як підсумкового контролю знань змінюєть-
ся. Тепер це більш великий контроль знань, це не три питан-
ня з різних розділів курсу. Екзаменаційний квиток буде місти-
ти питання по всім розділам і основним поняттям дисципліни, 
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що вивчається. Для відповіді на одне питання знадобиться 
від 2-х до 10-и хвилин і тривалість іспиту буде до 2-х годин. 
Зрозуміло, що питань може бути від 10 до 50. Питання будуть 
орієнтуватися на застосування засвоєних теоретичних знань і 
практичних навичок. 

Не зовсім коректно, але все ж, якщо Ви здавали іспит в ДАІ, 
то принцип такого підходу може бути зрозумілий. Це може 
бути: вибір правильного рішення з запропонованих варіантів, 
пошук помилки в тексті, підстановка відсутньої ланки, схеми і 
т.п. Оцінюють іспит від 0 до 100 балів. Підсумковою оцінкою в 
відомість проставляється більша з двох оцінок (або екзаме-
наційна, або розрахункова по модулях). До іспиту з дисциплі-
ни не допускають студентів, які мають хоча б одну негативну 
модульну оцінку (менше 60 балів). 

      Залік з дисципліни вважається отриманим в строк, якщо 
підсумкова оцінка проставлена в відомість до закінчення під-
сумкового контролю (раніше екзаменаційної сесії). 
Індивідуальний навчальний план студента є рабочим доку-
ментом, який студент складає спільно з тьютером. Цей план 
стверджує декан і проректор з навчальної роботи. План пов-
ністю відповідає освітньо-професійною програмою (бакалавр, 
мол. спеціаліст, магістр) і складається з нормативних навча-
льних дисциплін і навчальних дисциплін за вибором, для ви-
вчення яких виділяють рівно 2160 годин на навчальний рік. 
Так само в план можуть бути додатково включені дисципліни, 
не передбачені ОПП. 
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ПРАВИЛА 
користування бібліотекою ОНТУ 

1. Право на користування бібліотекою мають студенти, ас-
піранти, професорсько-викладацький склад і робітники струк-
турних підрозділів університету. Фахівці підприємств, органі-
зацій і установ, а також користувачі інших вищих навчальних 
закладів обслуговуються, як правило, тільки в читальному 
залі. 
2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування  
літературу на абонементах, в читальних залах, в філіях; ко-
ристуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслу-
говування. 

3. Запис до бібліотеки проводиться по студентському (аспІ-
рантському) квитку або іншим документом, дійсному в поточ-
ному році. Користувачі сторонніх організацій, підприємств за-
писуються за паспортом і обслуговуються в читальних залах. 
4. Навчальна література видається на абонементі на період 
вивчення дисциплін у кількості, яка відповідає навчальним 
планам і програмам. 
5. Наукова література видається в кількості до 10 примірників 
терміном на місяць. Періодичні видання видаються тільки в 
читальному залі. 
6. Художня література видається в кількості не більш 3 при-
мірників строком на 15 днів. 
7. Рідкісні та цінні видання, а також поодинокі екземпляри, 
книги підвищеного попиту, видання на електронних носіях 
видаються тільки в читальних залах. 

8. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), лі-
тература обмеженого використання видаються в установле-
ному порядку. 
9. Література на ксерокопіювання видається тільки на 
абонементах з доповненням ксерокса на вирвані сторін-
ки для відновлення навчальної літератури. 
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10. Бібліотека може продовжити термін користування літе-
ратурою на прохання читача, якщо немає попиту з боку інших 
читачів. 
11. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, 
який користувався нею останній. 
12. Читачі, які закінчили університет, повинні до захисту дип-
лома повністю розрахуватися з бібліотекою. 

13. За порушення правил користування бібліотекою читач 
може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами 
видачі літератури, що визначається адміністрацією бібліоте-
ки. 

 
 

Путівник по університету 
В університеті - 6 навчальних корпусів, з них 5 корпусів (А, Б, 
В, Г, Д) з'єднані між собою коридорами і переходами, крім ко-
рпусу «Е» - він стоїть окремо у дворі академії (див. схему на 
с.22) . 
УВАГА! Перша цифра номера кабінету (аудиторії) - це номер 
поверху. 
Корпус «А» - головний корпус (тут ми наводимо номери ау-
диторій тільки тих кафедр, з якими Вам  на 1 курсі). 

На I поверсі знаходиться: приймальня ректора - А-132; 
- відділ кадрів студентів - А-116; 
- студентський клуб - А-151; 
- бібліотека академії - А-137 ... 139 і 161; 
на II поверсі: читальні зали - А- 225, 226, 228; 
- профком студентів - А-233. 
- кафедра інженерної графіки та технічного дизайну- А-
207,208. 
На III поверсі: кафедра обліку і аудиту - А-301 ... 306, 323; 
- читальний зал економічної літератури - А-316, 
- кафедра соціології, філософії і  права - А-309 ... 316; 
- кафедра менеджменту і логістики  - А-329-..А-332. 
На IV поверсі: кафедра економіки промисловості - А-410,411, 
... 413. 
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Корпус «Б», тут розташовані: 
на II поверсі: кафедра електромеханіки, мехатроніки та інже-
нерної графіки - Б-206, 216, 208, 209, 215. 
На III поверсі: кафедра автоматизації технологічних процесів 
і робототехнічних систем - Б-309 ... 312, 317, 319, 321, 322; 
- кафедра товарознавства та митної справи - Б-301, 302, 323, 
325, 326. 
Корпус «В» - механічний корпус: 
на I поверсі: обчислювальної центр - В-101 ... 119, комп'юте-
рни класи - А, В, С, D, Е, F; 
на III поверсі: кафедра фізико-математичних наук - В-302 ... 
303; 
- кафедра іноземних мов - В-318, 320, 322, 329, 331, 333, 335, 
337; 
- кафедра безпеки життєдіяльності (БЖД) - В-310, 312, 314; 
- кафедра комп'ютерних систем та управління бізнес-
процесами - В-305, 307 ... 309, 311, 313, 315; 
Корпус «Г» - виноробний: 
- кафедра українознавства та лінгводидактики - Г-220, 224, 
218. 
Корпус «Дх» - хімічний корпус: 
на I поверсі: кафедра хімії безпеки продуктів - Дх-121, 125; 
на II поверсі: кафедра біоінженерії і води Дх-213, 215, 217, 
219, 221, 223, 225; 
кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування  Дх-
226, 231-233; 
на III поверсі: кафедра аналітичної хімії - Дх-310, 312 ... 
320, 
- кафедра неорганічної та загальної хімії - Дх-322-27, 329, 
331, 333; 

Корпус «Дф» - фізичний корпус: 
на I поверсі: кафедра фізики і матеріалознавства - Дф-101, 
104; 
на II поверсі: кафедра технології зберігання зерна - Дф-200, 
202, 204, 206, 208; 
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на III-IV поверхах: Кафедра Готельно-ресторанного бізнесу-  
Кафедра Технології ресторанного і оздоровчого харчування 
 кафедра фізико-математичних наук - Дф-301, 302, 304, 307, 
309, 400, 402. 
Корпус «Е» - у дворі академії: 
- кафедра ……..матеріалознавства - Е-22, 24 (II поверх), 41, 
43, 44 (IV поверх). 
Спорткомплекс (вул. Канатна, 124): кафедра фізичного ви-
ховання, спортзали, плавальний басейн. 
Примітка: на перше заняття з фізкультури студентам слід зі-
братися перед (або всередині - в залежності від погоди) 
спорткомплексом за 20 ... 15 хвилин до початку заняття від-
повідно до розкладу. 

Заняття фізкультурою проводяться в холодну пору року в 
спорткомплексі ОНТУ, а в теплу пору року - в парку, розта-
шованому поруч з Одеським обкомом, навпроти університе-
ту. Спортивна форма - обов'язкова. 

Керівництво ОНТУ 

Посада 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Вчене 
звання,  

Науковий 
ступень  

 

Телефон 

Ректор 
Егоров 
Богдан 

Вікторович 

Професор, 
д.т.н. 

712-40-88, 
725-32-84 

Проректор з науково-
педагогічної та нав-
чальної роботи 

Трішин Федір 
Анатолійович 

Доцент, 
к.т.н. 

712-41-47 

Проректор з наукової 
роботи Поварова Наталя 

Миколаївна 
Доцент, 
к. т. н. 

712-42-85 

Проректор з науково-
педагогічної та вихов-
ної роботи, соціальних 
питань, оздоровлення і 
спорту 

Кананихіна 
Олена 
Миколаївна 

Доцент, 
к.т.н. 

712-41-79 
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Проректор з науково-
педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків 

Мардар Марина 
Ромиківна 

Професор, 
д.т.н. 

712-42-21 

Проректор з економіч-
ного розвитку та 
адміністративно-
господарської роботи 

Мосієнко Гарій 
Анатолійович 

  

 

к.т.н. 712-40-31 

Навчальний центр ор-
ганізації освітнього 
процесу 

Дец Надія Олек-

сандрівна 

 

Доцент, 
к.т.н. 

712-41-94 

Директор центра 
організації 
практичної підготовки 
та співпраці працев-
лаштування, 
Віце-президент 
Спілка випускників 
ОНТУ 

Біленька Ірина Ремів-
на 

Доцент, 
к.т.н. 

712-40-57, 
712-40-07, 
718-97-10 
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Деканати: 
 

Факультет 
ПІБ 

декана 

ПІБ 
зам. 

декана 

№ 
ауд. 

дека-
ната 

Телефон 
деканата 

Менеджменту, мар-
кетингу і логістики 

Агеєва Ірина 
Миколаївна 

Коренман Єв-
генія Марківна 

А-
322 

712-42-
45 

Економіки, бізнесу та 
контролю  

 

Купріна Наталія 
Михайлівна 

Маркова Те-
тяна Дмитріїв-

на 
Магденко 
Світлана 

Олександрівна 

А-
219 

712-41-
45 

Технології 
зерна  і зернового бі-
знесу 

Соц 
Сергій 

Михайлович 

Лапінська 
 Алла 
Петрівна 

Б-
306 

712-41-
86 

Інноваційних техно-
логій харчування і 

ресторанно-
готельного бізнесу 

 

Ткач Вікторія 
Олександрівна 

 Дзюба Надія 
Анатоліївна 

А-
232 

712-41-
91 

Технології та товаро-
знавства харчових 
продуктів і продо-
вольчого бізнесу 

Шарахматова 
Тетяна Євгенів-

на 

Гарбажій Ка-
терина 

Станіславівна 

А-
230 

712-40-
06 

Комп`ютерних си-
стем та автоматиза-
ції 

Ліщенко Ната-
ля Володи-

мирівна 

Дубна Сергій 
Михайлович 

 

В-
226 

712-41-
92 

Технології вина та 
туристичного бізнесу 

Саркісян Ганна 
Овсепівна 

 

Афанасьєва 
Тетяна Мико-

лаївна 

А-
202 

712-40-
58 

Нафти, газу та еко-
логії 

Шпирко Тетяна 
Василівна, 
 

Сагала Тетяна 
Анатоліївна 

 
271 

 723-86-
28, 720-

91-74 

Комп`ютерної інже-
нерії, програмування 
та кіберзахисту 

Шестопалов 
Сергій Вікто-
рович, 
 

Бойцова Оль-
га Сергіївна 

к.310 
720-91-

10 
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Низькотемпературної 
техніки та інженерної 
механіки 

 
Зімін Олексій 
Вячеславович, 
 

Томчик Олена к.211 
720-91-

89 
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Календар традиційних свят університету 
Дата Захід 

1 вересня 
День знань. 
Посвята в студенти 

Протягом року 
Тижні факультетів 

вересень 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми формування 
здорового способу життя у молоді»  

День працівників освіти 

жовтень 
Міжнародна науково-практична 
конференція "Харчові технології" 

20 жовтня 
День народження Академії; 

"Вечір старшокурсника" 

17 листопада 
Всесвітній день студентів 
 

листопад-грудень "Візитка першокурсника" 
 

грудень 
Зліт відмінників університету 

грудень 
Новорічний концерт студентської 
художньої самодіяльності 

Квітень-травень 
Конкурсний вечір "Міс університет" 

10 квітня 
День звільнення Одеси від німецько-
фашистських загарбників 

Квітень-травень 
Студентська наукова конференція 

9 травня 
День Перемоги 

червень 
Урочисте вручення дипломів 
випускникам університету 
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Корисна інформація 

 

Найменування 

місце- 
знаходження 

 
№ телефона 

Відділ  кадрів студентів А-116 712-42-34 

Профком студентів А-233  712-40-23 

Редакція газети  

«Технолог» 
Дфиз-416 712-40-62 

Студентський клуб А-151 712-41-06 

Спортивный клуб 
Спорткомплекс,  

каб. № 21 

712-41-65, 

22-24-79 

Інститут культури 

 
А-313 712-40-61 

Медпункт гуртожик № 4 712-41-99 

Профілакторий Гуртовик № 4 712-41-66 

Спортивно-оздоровчий  

табір «Дружба» 

Одесса, ул. Зои  

Космодемьянской, д.1/3 
44-55-48 

Телефон довіри - «Гаряча лінія» 712-42-15 

Ящик для скарг і пропозицій 

 

фойе 

корпуса «А» 

Міська телефонна довідка 

 

109 

Автовокзал 080030430, 

736-20-06 

Залізничний вокзал (довідки про 
рух потягу) 

005, 

727-48-07 

 
СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ 

Пожарная служба 101 

Поліція 102 

Швидка допомога 103 

Аварійна служба газу 104 
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Шановні студенти, редакція багатотиражної газети ОНТУ 
«Технолог» запрошує Вас до співпраці і чекає заміток і статей 
на цікаві для Вас теми! 

 Інформація про гуртожитки ОНТУ 

 
№  Адреса  № телефона ПІБ 

завідувача чергового завідувача 

№ 2 

65058,  
Одеса, пров. 
Шампанський, 

2 

37-87-74 37-87-74 
Раец  
Ольга  

Леонідівна 

№ 3 
65039,  

Одеса, вул. 
Канатна, 128 

712-41-10 712-42-09 
Чернобай  
Наталія  
Іванівна 

№ 4 
65039,  

Одеса, вул. 
Канатна, 106 

712-40-86 712-42-80 
Дончук  
Тамара  

Вікторівна 

№ 5 
65039,  

Одеса, вул. 
Канатна, 104 

712-40-95 712-42-02 
Никул  
Ольга  

Миколаївна 

№ 4 
65039,  

Одеса, вул. 
Канатна, 106 

712-42-80 
 

Директор  
студмістечка 

Козулін 
Валерій  

Семенович 

№ 7 
Одеса, вул. 
Теніста, 9/11 

68-74-07 68-10-72 
Трач Ольга 

Володимирівна 

№ 8 
Одеса, вул. 
Теніста, 9/11 

- 68-45-72 
Білоус Алла 

Констянтинівна 
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СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСОВ УНІВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Переходи (див. схему): 
- з корпусу «А» в корпус «Г» і «В» по 2-му поверху; 
- з корпусу «А» в корпус «Д» і «Б» по 2 і 3-му поверху; 
- з корпусу «Д» в корпус «А» і «В» по 2 і 4-му поверху. 

 

 
  

Г В 

Б 

1-А 

Е 

Д
ф
 

Д
х 

П
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СПОРТ 

комплекс 

вул. КАНАТНА 

А 
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Поштова адреса: 65039, вул. Канатна, 112, ОНТУ. 
Адреса в Інтернете: www.onaft.edu.ua 
E-mail: postmaster@onaft.edu.ua 

Приймальна комісія ОНТУ – корп. «А».  
Тел.: (048) 712-40-88,  722-80-99.   0800600 

Стартовий факультет – корп. «А»,  
кім. 150. Тел.: (048) 712-40-29, 714-89-18. 

Консалтинговий центр НДІ ОНТУ – корп. «А», ком. 104. 
Тел.: (048) 712-40-40, 712-41-52, 724-86-88 

Одеський механіко-технологічний фаховий коледж ОНТУ 
Адреса: 65003, м. Одеса, вул. Черноморського козатцва, 12.  
Тел.:  (048) 723-80-10, 723-74-09. http://mtt.od.ua      

Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ  
Адреса:65110, м. Одеса, вул. Балківська (Фрунзе), 54.  
Тел.:  (048) 730-49-00, 730-49-01, 732-58-19. http://www.otk.od.ua 

Одеський фаховий коледж нафтогазових технологій, ін-
женерії та інфраструктури сервісу ОНТУ  
Адреса:м. Одеса, вул. Левітана,46А , тел. 49-29-32, 067-103-05-

77  Е-mail: kntiis.od@gmail.com 
Коледж промислової автоматики та інформаційних тех-
нологій 
 

Центр вивчення іноземних мов "Success" – комн. А-224. 
Тел.:             (048) 712-41-13 (в будні дні з 9

00
 до 15

00
 години.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onaft.edu.ua/
mailto:postmaster@onaft.edu.ua
http://www.otk.od.ua/
mailto:kntiis.od@gmail.com
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СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ ОНТУ 
   У 2001 році в нашій академії був створений «Союз випуск-
ників», президентом якого є к.т.н., доцент ЧАЙКА Іван Костя-
нтинович. 
Це - громадська організація, покликана вирішувати різномані-
тні завдання, зокрема такі як: 
- Видання фотоальбомів випускника (допомога в організації 
централізованої фотозйомки), організація відео-зйомки вру-
чення дипломів, виготовлення значків випускника, створення 
електронної бази даних з фотографіями випускників. 

- Допомога в працевлаштуванні (не тільки безпосередньо пі-

сля закінчення університету, а й в процесі подальшої 
кар’єри). 
- Розміщення інформації на сайті ОНТУ про переміщені випу-
скників (розшук зареєстрованих випускників-однокашників, 
оголошення про День випускника, пошук друзів по навчанню, 
привітання сусіда по парті з днем народження і т.п.). 
- Надання всебічної допомоги випускникам університету ми-
нулих років в організації та проведенні традиційних зустрічей 
(забезпечення відеозйомки, замовлення транспорту, гості-
ниць, запрошення викладачів, провідного і т.д.). 
З питань вступу до Спілки випускників ОНТУ звертатися до 
Віце-президента Спілки випускників -к.т.н., доц. Біленької 
Ірини Ремівни 

в кімн. А-142, тел.: 8 (048) 712-40-57, 8 (048) 718-97-10. 

WEB-сайт: www.foodprofi.odessa.ua 
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 Розклад дзвінків в університеті 
 

№ пари 
Початок– кінець  

занять 
Тривалість  

перерви, хв. 

I 
8-00 – 8-40  

8-40 – 9-20 10 

II 
9-30– 10-10  

10-10 – 10-50 40 

Велика перерва 10-50 – 11.30 

III 
11.30 – 12-10  

12-10 – 12.50 10 

IV 
13-00 – 13-40  

13.40 – 14-20 10 

V 
14.30 – 15.10  

15.10– 15-50  

ШАНОВНИЙ першокурсник! 

 
Ти став СТУДЕНТОМ 
       Прославленого університету! 
               Ректорат, 
                    всі викладачі та 
                         співробітники університету 
                                бажають тобі успіхів на важкому шляху 
                                                         набуття спеціальності! 

                        

 

 


