ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ОНАХТ
(2017 р.)
Інститут культури та мистецтв ОНАХТ у 2017 р. проводив свою роботу
згідно плану роботи.
Персональний склад керівників факультетських відділень у 2017-2018 н.р.
включає сім доцентів – Галіулін А.А., Дзюба Н.А., Доценко Н.В., Лисюк В.М.,
Пурцхванідзе О.В., Рєзнік К.В., Яковлева О.Ю. та чотири старших викладачі –
Аветісян К.В., Ботіка Т.С., Кондратенко І.П., Орлова В.О.
Робота здійснюється за кількома основними напрямами:
- Традиційні загальноакадемічні заходи, що відбуваються щорічно, такі,
як студентські науково-практичні конференції (квітень, листопад), екскурсії до
підземного музею-меморіалу партизанської слави в селі Нерубайське (двічі на
рік, березень та вересень), регулярні відвідування Центру української культури,
військово-історичного музею Південного оперативного командування, інших
музеїв міста, Одеського академічного українського музично-драматичного
театру ім. В. Василька та інших театрів міста.
У 2017 р. близько 900 студентів відвідали український музичнодраматичний театр ім. В. Василька, зокрема, у листопаді 2017 – 503 студенти.
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- Заходи, присвячені історичним та культурним подіям, серед яких
можна відмітити:
05.04.17 – конференція, присвячена 73-й річниці визволення Одеси від
нацистської окупації.
Конференцію було проведено в приміщенні музею-меморіалу героїчної
оборони Одеси 411–ї берегової батареї. Студенти мали можливість

познайомитися з унікальними експонатами та документами періоду Другої
світової війни.
У конференції прийняли участь члени Одеської міської ради ветеранів міста
– генрал-лейтенант В.А. Добровольський та генерал-майор В.М. Затонський.

За підсумками конференції, її активні учасники вперше були запрошені до
виступу перед ветеранами міста в одеському будинку офіцерів 7 квітня.
Студенти гідно представили академію на такому форумі. Було підкреслено
важливість обговорених проблем для формування патріотизму та поглиблення
знань з історії рідної держави.
07.11.17 – студентська науково-практична конференція, присвячена 76-й
річниці героїчної оборони Одеси та 73-й річниці визволення України від
нацистської окупації. Конференцію було проведено 7 листопада.
13.04.17р – літературний вечір «Поезія європейських поетів» (відповідальні:
доц. В.Д. Олійник та доц. А.М. Іванов) Студенти та викладачі читали власні
вірші та твори улюблених поетів.

16.05.17 – проведено Вечір присвячений Дню народження Г. Сковороди, де
були присутніми члени каф. СФіП, українознавства та лінгводидактики
(керівники: О.І. Южакова, О.В. Пурцхванідзе).
10.11.17 – студенти академії взяли участь в урочистому святкуванні 50річного ювілею Одеського військово-історичного музею Південного
оперативного командування.
- Кафедральні заходи (згідно плану занять), весняний семестр – 64 заняття,
осінній семестр – 90 занять. Кількість студентів, які відвідали кафедральні
заняття складає близько 1900 студентів.
Зацікавленість студентів викликали заняття, які супроводжувалися
яскравими презентаціями та проводилися проф. Л.О. Івановою, проф. каф. СФіП
Г.А. Шевченко, проф. Г.М. Станкевичем, проф. А.В. Дорошенко, доц. О.О.
Голубьонковою, доц. Н.В. Доценко, доц. І.А. Дюдіною, доц. О.Ю. Яковлевою та
ін. Серед таких можна відмітити:
- 16.03.17 – лекція на тему «Співочі Квіти України», яка підготовлена та
прочитана зав. кафедри ТЗЗ, проф. Г.М. Станкевичем.
4-7.04.17 – на кафедрі ТРіОХ під керівництвом ас. В.С. Чернат
пройшла виставка світлин «Особливості моєї спеціальності». Студенти не тільки
представили світлини, але й описали їх фразами відомих поетів.
18.04.17 лекція тему «Роль моралі і духовності в житті суспільства»
яку підготувала аспірантка каф. ТКіБ Н.О. Батієвська.
11.05.17 культурно-виховний захід «Культурна спадщина України.
Хто такий українець», підготовлений доц. каф. КП О.Г. Федоровим.
27.09.17 доц. каф. МПіТ О.О. Голубьонкова провела лекцію «Стратегія
блакитного океану».

«Стратегія блакитного океану» - це стратегія відходу від конкуренції за
рахунок уважного вивчення ринку і втілення інноваційних бізнес-ідей, здатних

забезпечити компанії вихід на новий ринок і створення неіснуючого раніше
попиту.
- 28.09.17 доц. каф. ХУіКП О.Ю. Яковлева провела лекцію-дискусію «Як
підняти мій рейтинг як спеціаліста та зробити внесок в наукове життя ОНАХТ,
на яку були запрошені завідувач кафедри М. Г. Хмельнюк, викладачі, аспіранти
та лаборанти кафедри, які взяли активну участь у дискусії про майбутнє
студентів академії.

- 06.10.17 з успіхом пройшов художній виступ проф. каф. ВМ В.Х. Кирилова
«Мелодії воєнних років»

- 03.11.17 була проведена лекція-презентація доцентом кафедри БіВ
Н.В. Доценко «Віртуальна екскурсія Чернівцями». Завдяки захоплюючій
розповіді про історію міста присутнім на зустрічі захотілось відвідати його
самостійно і на власні очі побачити славетний Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича, занесений до спадщини, що охороняється
ЮНЕСКО, музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської, площу
Філармонії та Турецької криниці, помилуватися квітами в Ботанічному саду
та обов’язково покуштувати вишуканих страв буковинського краю, або
просто прогулятися по вуличках і парках мальовничих Чернівців.

- 15.11.17 на факультеті інформаційних технологій та кібербезпеки
відбулась наукова студентська конференція: «Людина на порозі
майбутнього» під керівництвом доц. каф. соціології, філософії і права О.В.
Пурцхванідзе, І.С. Дружкової, І.С. Лар’яновського.

Студенти виступили з доповідями щодо майбутнього людини, можливостей
її існування і трансформацій в умовах інформаційної революції.
- 28.11.17 відбулася науково-популярна лекція на
тему «Чужина таланту не завада», яка підготовлена
та прочитана завідувачем кафедри ТЗЗ, професором
Г.М. Станкевичем. На занятті були присутні
студенти, викладачі та слухачі курсів Інституту
ПДО.
На лекції йшлося про життєвий шлях двох
талановитих людей – співачки Квітки Цісик,
американки українського походження, та Естаса
Тонне, який народився в Україні і зараз вважається
сучасним трубадуром, людиною світу.

Проведення конкурсу «Історія моєї академії»
У 2017 р. відбувся ХІІ-й загально академічний конкурс «Історія моєї
академії». До конкурсної комісії було передано 48 робот, серед яких комісія
визначила 6 робіт переможців
1. Шарова І.В. - студ. гр. ТХ-308;
(номінація «Я-моя сім’я-Академія», керівники: доц. каф. ТРіОХ Дзюба Н.А.,
доц. каф. ТРіОХ Колесніченко С. Л.);
2. Терзі М.Г. – студ. гр. ТЗ-43,
Сандуляк В.О. – студ. гр. ТЗ-43;
(номінація «Сторінки розвитку комбікормового виробництва», керівники:
доц. каф. ТКіБ Турпурова Т.М., доц. каф. ТКіБ Макаринська А.В.);
3. Жердецька Т.В. – студ. гр. 141 ФНТіТ;
(номінація «Моя спеціальність та погляд у майбутнє», керівник: доц. каф.
ХУіКП Яковлева О.Ю.);
4. Якобчук Є.А. – студ. гр. ТМ-41;
(номінація «Історія моєї спеціальності», керівники: доценти кафедри БЖД:
Лисюк В.М., Фесенко О.О., ст. викл. каф. БЖД Сахарова З.М.);
5. Ольховська Є.О. – студ. гр. ТЗ-42;
(номінація «Моя спеціальність і світ», керівник доц. Дмитренко Л.Д., каф.
ТЗЗ);
6. Ільїн О.О. – студ. гр. ТТП-57,
Болгірева К.С. – студ. гр. ТТП-57,
Фасоля А.С. – студ. гр. ТТП-57;
(номінація «Славетні сторінки історії кафедри», керівник доц. каф. БЕтаТ
Каменева Н.В.).
Робота Інституту культури та мистецтв Одеської національної академії
харчових технологій дозволяє студентам зміцнити знання, отримані на
загальноосвітніх лекціях і розширити світогляд.
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