ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ОНАХТ
(2016/2017 навчальний рік)
Інститут культури та мистецтв ОНАХТ у 2016/2017 навчальному році
проводив свою роботу за декількома напрямками:
Традиційні загальноакадемічні заходи, що відбуваються щорічно,
такі, як студентські науково-практичні конференції (квітень, жовтень), екскурсії
до підземного музею-меморіалу партизанської слави в селі Нерубайське (двічі на
рік, березень та вересень), регулярні відвідування Центру української культури,
музею історії Південного оперативного командування, краєзнавчого музею,
художнього музею, Одеського академічного українського музично-драматичного
театру ім. В. Василька та інших театрів міста.
Заходи, присвячені історичним та культурним подіям, серед яких
можна відмітити студентську науково-практичну конференцію, присвячену 75-й
річниці героїчної оборони Одеси та 72-й річниці визволення України від
нацистської окупації та студентську науково-практичну конференцію,
присвячену 73-й річниці визволення Одеси від нацистської окупації
Конференції було проведено відповідно 1 листопада 2016 р. та 5 квітня 2017
р. в приміщенні музею-меморіалу героїчної оборони Одеси 411 –ї берегової
батареї.
Учасники та гості конференції були доставлені від академії до меморіалу
двома автобусами. Студенти мали можливість познайомитися з унікальними
експонатами та документами періоду Другої світової війни.
У конференції, присвяченій визволенню Одеси прийняв участь член
Одеської міської ради ветеранів міста – генерал-майор В. М. Затонський.
Доповіді студентів були присвячені історії заснування та розвитку Одеси з
найдавніших часів до сьогодення, героїчній обороні Одеси 1941 р., боротьбі з
ворогом в період окупації 1941-1944 рр., визволенню Одеси у квітні 1944 р.
Особливу зацікавленість викликала презентація про героїзм викладачів,
співробітників та студентів нашої академії в роки війни 1941-1945 рр.
У своїх доповідях студенти розповіли про історичні місця Одеси, які
пов’язані з подвигом нашого народу в роки війни, а також показали своє рідне
місто, як культурний центр України. Нікого не залишила байдужим доповідь
про видатних одеситів, імена яких відомі всьому світові.
Всі доповіді супроводжувалися демонстрацією підготовлених студентами
фотодокументів.

Учасники конференції 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.
- Кафедральні заходи загально академічного значення
З 20 по 26 жовтня в Академії було організовано виставку дизайнерських
робіт студентів і співробітників (керівник проекту ст. викладач С. Є. Польова).
15 листопада на кафедрі соціології, філософії і права відбулася презентація
книги «Багатоликість духовної культури людства». Перед слухачами виступили
автори книги-співробітники кафедри – Г. В. Ангелов, А. О. Соловей, Т. С. Ботіка
та студенти, які представили презентації.
13.02.17 р. було проведено виїздні майстер-класи для школярів «Секрети
молекулярної кухні» до ЗОШ 16, 35 (керівник Дзюба Н.А. , студ. Гр.. ТХ-410
Хасанова В.)
4-7.04.17 р. на кафедрі ТРіОХ під керівництвом ас. Чернат В.С. пройшла
фото-виставка «Особливості моєї спеціальності». Студенти не тільки вивісили
фотографії, але й описали їх фразами відомих поетів.
13.04.17 р. Літературний вечір «Поезія європейських поетів» було
проведено за організацію відповідали доц. Олійник В.Д. та доц. Іванов А.М. На
захід були запрошенні всі члени Інституту культури, приймали активну участь
викладачі факультету і студенти. Формат зустрічі мав теплу, дружню атмосферу.
Студенти та викладачі читали власні вірші та твори улюблених поетів. По
закінченню заходу ніхто не спішив розходитися і такі зустрічі вирішили
планувати і в подальшому.
16.05.17 р. було проведено Вечір присвячений Дню народження
Г.Сковороди, де були присутніми Г.В. Ангелов, Г.І.Віват, Ю.Корнієнко, та члени
каф. СФіП, українознавства та лінгводидактики ( керівники О.І.Южакова,
О.В.Пурцхванідзе).
- Культурно-виховні заходи з профорієнтаційним змістом
11.11.2016. Майстер-клас з елементами шоу та різноманітними конкурсами
підготували для гостей студенти кафедри технології м’яса, риби та
морепродуктів.
Доцент А.А. Галиулін у лютому 2017 р. – майстер-клас «Електротехніка і
мехатроніка», ст. викл. Е. Й. Вайнфельд у лютому-березні провів 2 заняття
майстер-клас з теми «Мікропроцессорне управління» з учнями 11 класів шкіл
Приморського району в рамках популяризації спеціальності «Електромеханіка та
мехатроніка».

13.03.17 р. кафедра управління бізнесом провела майстер клас для школярів
старших класів ЗОШ № 90 м. Одеси «Я – юний бізнесмен» на тему: «Успішна
побудова свого малого бізнесу».
16.04.17р. під керівництвом к.т.н., доц. каф. ТРіОХ Дзюба Н.А. було
проведено майстер-клас «Розпис пасхальних пряників» в рамках фестивалю
«Солнечный зайчик»,
27-29.04.17 р . студенти факультету під керівництвом к.т.н. доц. Н. О.
Коваленко (каф. ГРБ) та асп. каф. ТРіОХ М. М. Чебан взяли участь у виставці
«Індустрія гостинності - 2017», що проходила у виставкому залі Морвокзалу.
29.04.17 р. напередодні великого свята – Дня Перемоги студенти факультету
ТХППКЗ ЕтаТ разом із заступником декану Барбан Х.Г. прибирали територію на
меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ої берегової батареї . Це вже стало
доброю традицією й культурно-пізнавальним виховним заходом для студентів
академії.
Кафедральні заходи (згідно плану занять), осінній семестр – 73
заняття, весняний семестр – 78 занять (разом – 151). Зриву занять не було, але
відбувалися заміни та переноси внаслідок хвороби та відрядження викладачів.
Кількість студентів, які відвідали кафедральні заняття складає близько 1900
студентів.
Зацікавленність студентів викликали заняття , які проводили проф. каф.
СФіП Г. А. Шевченко, проф. Г. М. Станкевич, проф. О. І. Павлов, проф. В. Е
Волков, проф. Г. І. Віват, доц. Н. Й. Басюркіна, доц. М. М. Зацеркляний, доц. О.
С. Ільєва, доц. О. О. Голубьонкова, доц.Н. Г. Коновенко, доц.Н. О. Коваленко,
доц. Т. А. Манолі, ст. викл. П. М. Безніс, всі керівники факультетських відділень
ІКМ.
Позапланові кафедральні заходи, які проводилися за ініціативою
викладачів та побажаннями студентів, підтримані Інститутом культури та
мистецтв академії, спрямовані на знайомство з цікавими сторінками культурного
життя народів України та зарубіжжя. Серед неординарних можна відзначити:
1.
Лекцію кандидата політичних наук, доцента, Заслуженого журналіста
України, письменника І. Г. Нєнова (23 вересня 2016 р.) - Секреты личного
обаяния или как завоевать доверие (каф. СФіП);
2.
Лекційне заняття на тему «Таможня отдай добро» (01.11.2016), яке
проводила керівник компанії «Майстерня митного оформлення» Т. М. Ушакова
для студентів кафедри безпеки, експертизи та товарознавства.
3.
29.04.17 р. доц К. С. Федосовою (каф. ГРБ) разом з відомим
ресторатором м. Одеса Іваном Воробьовим була проведена лекція «Сам себе

туроператор или как сэкономить на путешествиях по Европе!» та «Здоровое
питание и тренды рестоарнного бизнеса».
4.
Лекція директора сертифікаційного центру «Фактум» О. А. Смислова
«Оцінка відповідності та контроля безпеки продукції» (01.11.2016), яка
проводилась на кафедрі безпеки, експертизи та товарознавства.
Подібні позапланові заняття були проведені також ні інших кафедрах.
Проведення конкурсу «Історія моєї академії»
У 2017 р. відбувся ХІІ-й загально академічний конкурс «Історія моєї
академії». Результати конкурсу будуть підведені у червні.
Побажання та пропозиції
Як пропозиції з покращення роботи Інституту культури та мистецтв ОНАХТ
можна запропонувати більш активне використання інформаційних ресурсів
академії, соціальних мереж, сайтів та проведення лекцій за тематикою Інституту
культури на 3-4 парах.
Робота інституту культури та мистецтв ОНАХТ дозволяє студентам зміцнити
знання, отримані на загальноосвітніх лекціях і розширити світогляд
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