
ЗВІТ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В КОЛЕДЖАХ ОДЕСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 



КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У Фаховому коледжі 
промислової автоматики та 
інформаційних технологій 
ОНАХТ 01.03.2021 року 
дистанційно відбулася 
лекція на тему «Той, хто знає 
свої права» за участі 
студентів спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа». На лекції 
прозвучали доповіді 
присвячені правам людей та 
населення. 
 



КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У Фаховому коледжі 

промислової автоматики та 

інформаційних технологій 

Одеської національної 

академії харчових технологій     

13 .05.2021 р. із групами 3 

курсу  була проведена 

лекція-діалог на тему: 

«Право на освіту в Україні», 

яку провела викладач основ 

правознавства 

 Ковальська Т.О.  



КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 7.09.2021 р. у ФКПАIТ ОНАХТ 

прошла лекція з предмету 

«Інтелектуальне право» із 

викладачем Дружковою І.С. на 

слідуючі теми: 

1. Верховенство права- 

основоположний принцип 

правової держави 

2. Поняття і види юридичної 

відповідальності 



КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 Фаховий коледж 

промислової автоматики та 

інформаційних технологій 

Одеської національної академії 

харчових технологій  

13 .09.2021 р.  студенти 

прослухали лекцію на тему: 

«Стар Трек та авторське право», 

яку провела доц. Дружкова І.С. 



ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
Під час проведення планових 

виховних заходів протягом 
лютого 2021 року у навчальних 
групах ФКНТІІС  проведена 
виховна година «СТОП  БУЛІНГ» з 
дотриманням карантинних 
обмежень. 

Проблема насильства, зокрема 
булінгу (цькування) та проявів 
агресії до особистості з метою її 
принизити, залишається 
критичною не лише в Україні, але й 
в усьому світі. Мільйони дітей та 
підлітків страждають від їх проявів 
з боку інших людей (сторонніх та 
навіть рідних). Ця проблема 
існувала і раніше, але останнім 
часом вона набула глобальних 
масштабів та вимагає негайного 
реагування. 
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В рамках профілактичних заходів 
практичний психолог Стельмах 
Н.Ю.  провела роз’яснювальну лекцію 
за темою: «Самовільний вихід із 
життя», де розглядалися питання: 
 інтернет пропаганда суїцидів або 
гра в самогубство; 
 причини, попередження, поради; 
 діяльність так званих «груп 
смерті»; 
 психологічний портрет 
адміністратора (куратора) «групи 
смерті»; 
 ознаки суіцидальної загрози; 

Практичний психолог спонукала 
студентів до роздумів про сенс життя, 
навіщо людині дається життя, про 
цінність людського життя і 
неповторність свого власного. 

ФАХВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

25.03.2021 та 29.03.2021 року у Фаховому коледжі 
нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 
ОНАХТ були проведені ZOOM- конференції для студентів I-II 
курсів та кураторів груп  на тему «Попередження та 
відповідальність за вчинення булінгу в навчальному 
закладі». 

Лектором на заході був інспектор сектору ювенальної 
превенції Одеського районного управління поліції - капітан 
поліції Волошин Сергій Миколайович. В доповіді акценти були 
зроблені на розпізнання булінгу, хто є жертвою та ініціатором 
булінгу, форми та види булігу та як правильно реагувати 
викладачу та батькам на прояви булінгу у студентському 
середовищі. Також було обговорюванні  питання  у 
законодавстві  про відповідальність кожної зі сторін 
учасників.  

Проведення профілактичних заходів щодо насильства 
серед учнівської молоді сприяє формуванню правосвідомості і 
правової поведінки учнів, відповідальності за своє життя; 
розвиває активність, самостійність, створює умови для 
самореалізації особистості учня. 

Слухачі отримали обґрунтовану, вичерпну інформацію та 
відповіді на всі турбуючи питання. 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

Студенти Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу із 

задоволенням вирішили взяти участь у XV 

Всеукраїнському конкурсі малюнків «Мої 

права», приуроченому до Міжнародного дня 

захисту дітей з нагоди 30-річчя Незалежності 

України. 

Організаторами конкурсу є Український 

координаційний центр з підвищення правової 

освіти населення разом з Українською 

молодіжною правничою асамблеєю, Українською 

асоціацією підтримки творчої молоді та 

Благодійним фондом «Об’єднання світових 

культур». 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
Історія законів, конституцій взагалі та 

конкретно українського законодавства стало темою 

цікавої студентської науково-практичної 

конференції «Історія становлення української 

Конституції», яка відбулася 14 травня у КНТІІС 

ОНАХТ. 

Студенти перших та других курсів 

підготували презентації з історії конституційного 

процесу, розповіли про особливості Основного 

закону у різних державах. Історичний екскурс у 

часи Давньої України-Русі розкрив основні риси 

першого письмового зібрання законів – «Руської 

правди». Прослідкували історію творення 

конституційних традицій за часів козацтва, у 

період українського національного Відродження – 

у документах Кирило-Мефодієвського товариства, 

доби Центральної Ради, етапи  становлення 

радянських конституцій УРСР. Особливу увагу 

приділили історії прийняття сучасної української 

Конституції, характеризували основні її статі, 

зупинившись окремо на законодавчих актах 

стосовно захисту прав дитини. 
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Протягом усього навчального 
року педагогічний колектив 
Коледжу нафтогазових 
технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу 
проводить профілактичні бесіди 
зі студентами. Особливо це 
актуально серед студентів нового 
набору, коли підлітки 
потрапляють в нові умови та їх 
оточення повністю змінюється. 
Вересень 2021 – проведені 
виховні години «СТОП  БУЛІНГ» 
зі студентами нового набору. 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
31 жовтня 2021 року в Коледжі нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу відбулися збори Ради 

студентського самоврядування на платформі zoom, темою 

якого стало обговорення важливого питання “Що таке 

аліменти та як укласти договір про сплату 

аліментів?”. 

На заході були присутні усі представники студентського 

самоврядування, а також організатор позанавчальної 

роботи зі студентами колледжу Кіпер Т.Ю. 

Голова студради, студентка групи 19-241(1), Лазарєва 

Марія та заступник голови, студентка групи 20-141, 

Бершадська Валерія продемонстрували презентацію та 

ознайомили всіх із низкою питань, а саме що таке 

аліменти та їх розмір, які договірні відносини про сплату 

аліментів передбачено Сімейним кодексом України. 

Обговорили переваги договору про аліменти та зміни 

законодавства, спрямовані на посилення захисту прав 

дитини. 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ  
 
 Студенти спеціальності 242 «Туризм» Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ 17 листопада 2021 року 

віртуально завітали до музею історії органів внутрішніх справ Одеської 

області. 

http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0076_2.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0079_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0081_1.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0085_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0083_0.jpg
http://www.kntiis.od.ua/sites/default/files/dsc_0082_0.jpg


ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
 

 
 

 Лектором на заході був інспектор сектору ювенальної превенції Одеського районного 

управління поліції – капітан поліції Волошин Сергій Миколайович. 

 

 

07 грудня 2021 року у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу ОНАХТ були проведені ZOOM-конференції для студентів I курсів та 

кураторів груп  на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Правова 

відповідальність за скоєний злочин». 
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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 
 
 

 

9 грудня до Міжнародного дня боротьби з корупцією у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ студенти підготували виставку плакатів, висловивши 

свою думку щодо цього питання. 
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МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 
  16 червня відбулася 
студентська науково-
практична конференція за 
темою: «Конституція – 
джерело державності». 

           Студенти своїми 
виступами заглянули в минуле, 
проаналізували сучасне 
України і усвідомили 
важливість такого нормативно-
правового акту, як 
Конституція. 



МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

Традиційна зустріч з представником 

ювенальної поліції  

у ВСП «МТФК ОНАХТ» 

 13 вересня відбулася зустріч з 

представником ювенальної поліції Вікторією 

Байдан. Ця зустріч була організована для 

студентів нового набору з метою 

попередження правопорушень з боку 

підлітків. Особливу увагу під час зустрічі 

Вікторія звернула увагу на протидію булінгу 

у навчальних закладах.  



МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Важливим аспектом в напрямку боротьби 

проти корупції є вплив на рівень свідомості та 

навчання молоді, зокрема необхідно навчати 

студентів правильно виконувати не тільки свої 

обов’язки, але й заявляти про свої права.  

У ВСП «МТФК ОНАХТ» з 13 по 17 вересня  

організована  виставка плакатів за темою: «Ми 

проти корупції». 
  



МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 2 жовтня до Дня боротьби з насиллям у коледжі відбулася 

відкрита виховна година за темою: «Насильству немає 

виправдання». Викладач Столярчук В.В. підняла серйозне 

питання домашнього насилля, поширеної проблеми в усьому 

світі серед усіх верств населення. У 90% випадків найбільше від 

нього потерпають жінки та діти. Акцентувала увагу на тому, що 

це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна 

мовчати! В Україні існують закони, які захищають  від 

насильства. 

  А  до Дня юриста  викладач правознавства Мелентьєва К.М. 

провела годину спілкування в групі 2Е-21 за темою: «Юридична 

відповідальність підлітків». Студенти нового набору були 

ознайомлені з видами  та ознаками юридичної відповідальності, 

з видами покарань за злочини. Студенти жваво брали участь в 

обговоренні, робили аргументовані висновки .  



МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

В рамках правового виховання 22 жовтня у коледжі пройшло 

відкрите засідання правового гуртка за темою: «З чого починається 

злочин?»  

Присутні були студенти другого курсу навчання,  доцент кафедри 

філософії, соціології та права ОНТУ  Вікторія Орлова з академії та 

заступник директора з виховної роботи коледжу  Олена Кічук. 

Метою заходу було попередження студентів від необдуманих 

вчинків, ще раз нагадати про необхідність зважено відноситися до своєї 

поведінки, до подій, які відбуваються навколо. Студенти досить активно 

брали участь в обговорюванні причин злочинів серед неповнолітніх, 

наводили приклади страшних наслідків, які їм стали відомі зі ЗМІ та  

інших джерел.  

В кінці бесіди студенти разом з викладачем правознавства 

Мелентьєвою К.М.  зробили висновки щодо причин, які приводять до 

скоєння злочинів серед неповнолітніх та недопущення до цього. 

Сподіваюся, що час проведений в колі любителів права, не пройшов 

даремно і  інформація, яку отримали студенти точно не буде зайвою.   

  



ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

20.10.2021р Бесіда з працівниками та студентами на тему 

«Правова відповідальність за порушення законів 

Конституції України» 

 Зміст – «Кожна людина, яка живе у суспільстві, має 

свої права та обов’язки незалежно від кольору шкіри чи 

очей, місця народження, походження, статі, віку, закладу, 

в якому вона навчалася. Кожна людина — це особлива й 

неповторна особистість, яка має сама визначити своє 

місце в житті й реалізувати свої здібності. Для 

забезпечення прав та інтересів громадян постійно 

вдосконалюється нормативно-правова база України. 

Тобто права і свободи членів суспільства значною мірою 

визначають напрями діяльності державних органів та 

громадських організацій». 

Захід відвідала доцент кафедри соціології, філософії і 

права Черняк Г.А. 

Особливості цивільно-правової відповідальності 
• Компенсація завданої шкоди 
• Можливість добровільного відшкодування 
• Позовний характер відповідальності 
• Можливість притягнення до відповідальності за 

відсутності вини 
 



ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
10.11.2021. Відкрите засідання правового гуртка за темою:  

«Як попередити злочин» 

Зміст: Загальна характеристика кримінального права. Поняття 

злочину. Склад Злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злосину. 

Співучасть у злочині. Поняття, ознаки і підстави кримінальної 

відповідальності Обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність. Поняття і види кримінальних покарань. 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Злочин – 

передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне 

діяння, вчинене суб’єктом злочину. Небезпечність 

характерізується: Цінність об’єкта, на який посягає злочин. 

Характером діяння, місцем, способом, часом, обстановкою 

вчинення злочина Тяжкістю наслідків. Формою вини. Мотивом і 

метою. Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає 

можливість розглядати той чи інший вчинок, як злочин. 

Кримінальна відповідальність – це вид юридтчної 

відповідальності, яка полягає в обмеженні прав і свобод особи, 

яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному 

вироку суду і здійснюється спеціальними уповноваженими 

органами. Наявність у скоєному діянні складу злочину, 

передбаченого Кримінальним кодексом Укр., що характеризує 

конкретне діяння як злочин. Захід відвідала доцент кафедри 

соціології, філософії і права Черняк Г.А. 


