
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

за 2021/2022 н. р. 

              Робота інституту культури та мистецтв ОНТУ дозволяє: 

- вдосконалити систему студентської культурно-мистецької освіти; 

- підвищити професійний рівень підготовки студентів в ОНТУ; 

- забезпечити умови для інтелектуального розвитку студентів; 

- розширити світогляд та сприяє гармонійному розвитку особистості.  

Інститут культури та мистецтв ОНТУ у 2021-22 н.р. проводив свою роботу в 

он-лайн режимі згідно затвердженого плану роботи.  

1 семестр: заплановано – 41 захід, проведено – 41 захід, з них науково-

популярних лекцій – 32, загальна кількість присутніх – 1102 учасники. 

2 семестр: заплановано – 33 заходи, проведено - 25 заходів, кількість 

присутніх – 658 учасників. 

Всього за 2021-22 н.р. проведено 74 он-лайн заходи, загальна кількість 

учасників – 1760. 

Кафедральні заходи 

14 вересня 2021 року на факультеті Менеджменту, маркетингу і логістики 

була проведена  лекція на тему: «Творчість Ф. Бекона і сучасна наука» професором 

кафедри соціології, філософії і права, канд. філ. наук Шевченко Г.А. 

 
Вивчення філософської спадщини Френсіса Бекона дозволяє студентам 

зрозуміти витоки і основи сучасної нам науки. Саме Ф. Бекон був першим 

філософом, хто наголосив, що лише поєднання теорії з практикою може призвести 

до розуміння наукової істини. Крім того, він започаткував значний інтерес до 



розробки наукової методології, що мало значущий вплив на розвиток європейської 

науки і культури. 

       17 вересня 2021 року на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики ст. 

викладачем кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Євтушок О.В. 

проведено лекцію на тему: «Етика ділового спілкування та діловий етикет в 

маркетинговому менеджменті». 

       З величезної кількості дефініцій, що відображають різні уявлення про етику в 

царині підприємництва, найбільш точним визначенням з позицій маркетингу і 

менеджменту є поняття А. Сена у книзі “Про етику й економіку”: “Етика бізнесу – 

ділова етика, що базується на чесності, відвертості, вірності даному слову, 

здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, 

установлених правил і традицій”. Дане визначення відповідає сучасним 

переконанням та висвітлює основні моменти цього абстрактного і водночас досить 

реального поняття. 

  
        Студенти дізналися, що в діловій бесіді дуже важлива етика, є багато 

маркетингових інструментів, якими можна привернути увагу співрозмовника та 

величезна кількість менеджментових фішок, якими можна вправно керувати в 

розмові з опонентом. Загальна кількість учасників – 10 осіб. 

        20 вересня 2021 року доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів 

Паламарчук А.С. провела лекцію на тему: «Інноваційні технології переробки риби 

та морепродуктів» в Одеському національному технологічному університеті. 

 



 
       Лектором було розглянуто стале функціонування рибопереробної галузі на 

підставі збереження, відтворення і раціонального використання риби та інших 

водних біоресурсів, які забезпечуватимуть задоволення внутрішнього попиту на 

рибну продукцію, продовольчу безпеку держави в секторі рибопродукції, 

соціально-економічний розвиток рибопромислових регіонів. Слухачами лекцій 

були студенти  групи ТР-40 а,б та ТМ-51а. Кількість слухачів – 10 осіб. 

21 вересня 2021 року на факультеті нафти, газу та екології Одеської 

національної академії харчових технологій, в рамках роботи Інституту культури і 

мистецтв, була проведена лекція Лапардіна М.І., к.т.н., доц. кафедри нафтогазових 

технологій, інженерії та теплоенергетики на тему: «Роль мистецтва в еволюції 

людини». 

У ході лекції студенти дізналися про мистецтво Месопотамії та  мистецтво 

Єгипту. Слухачами були студенти факультету нафти, газу та екології. 

  

23 вересня 2021 року доцент кафедри технологічного обладнання зернових 

виробництв Солдатенко Леонід Семенович провів лекцію в режимі Zoom-

конференції на тему: «Історія єдиної любові Сергія Єсеніна». 

Лекційний матеріал вдало збалансовано, темп викладу матеріалу дозволяв 

студентам повністю засвоїти поданий матеріал. Присутні виявили зацікавленість 

обставинами життя С. Єсеніна, зокрема, обставинами його самогубства, долею 

його сина Юрія. 



 
Було очевидно, що деякі студенти цікавились творчістю поета, знайомі з його 

віршами, слухали з інтересом прочитані їм твори “Письмо женщине”,  “Все живое 

особою метой отмечается с давних пор…” Для багатьох присутніх було зовсім 

невідомо, що кохана жінка Єсеніна – Зінаїда Миколаївна Райх – народилася на 

Одещині. Трагічна доля її нікого не залишила байдужим. 

Лекція проведена на високому рівні, та мала відклик у слухачів. Загальна 

кількість присутніх на заході – 38 учасників. 

27 вересня 2021 року на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики 

доцентом кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі Голубьонковою О.О. 

проведено лекцію на тему: «Маркетинг комп’ютерних ігор та додатків». 

Сфера комп’ютерних ігор та додатків сьогодні є однією з найбільш 

динамічних та захоплюючих. В маркетингу даних продуктів є певні особливості. 

Саме вони і були розглянуті на лекції. Було приділено увагу історії виникнення та 

розвитку комп’ютерних ігор, які зовнішні чинники цьому сприяли. За активною 

участю студентів було визначено основні потреби, що задовольняють комп’ютерні 

ігри та які види ігор існують. 

  
Студенти були ознайомлені з результатами досліджень вітчизняних 

споживачів комп’ютерних ігор – геймерів. Для фахівців з маркетингу комп’ютерні 

ігри та додатки є новим специфічним комунікаційним каналом, який доцільно 

швидко опановувати. 



Лекція була цікавою та пізнавальною – студенти впізнали себе в описаних 

сегментах, змогли побачити причини, що спонукають їх захоплюватися 

комп’ютерними іграми. Також було розглянуто основні етапи створення мобільних 

додатків та важливість маркетингу на окремих етапах. 

На лекції були присутні студенти різних факультетів та куратори академічних 

груп у кількості 40 учасників. 

28 вересня 2021 року на факультеті Економіки, бізнесу і контролю 

завідувачем кафедри економіки промисловості, професором Павловим О.І. в 

онлайн режимі була прочитана лекція на тему: «Людина як канат, натягнутий між 

твариною та надлюдиною». Лекція продовжила низку заходів, присвячених 

святкуванню 67-ї річниці кафедри економіки промисловості. 

Захід відвідало – 40 учасників. 

 

 
29 вересня 2021 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу 

доцентом кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів Толстих В.Ю. було прочитано лекцію на тему: «Чіпси: секрети 

виробництва». 

  
 

Студенти дізналися про особливості підготовки картоплі до виробництва, чи 

усі її види підходять для приготування чіпсів. Також лектор поділилася секретами 

виробництва хрусткої картоплі та формованих чіпсів, чи є вони корисними і у якій 



кількості їх можна споживати. Лекція викликала зацікавленість аудиторії, було 

багато запитань у студентів та викладачів. 

На заході були присутні студенти Одеського технічного фахового коледжу, 1 

і 2 курсу гр. ТЗХ-12, ТЗХ-22 факультету Технології зерна і зернового бізнесу та 

викладачі ОНАХТ. Загальна кількість присутніх – 29 учасників. 

30 вересня 2021 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, програмування 

та кіберзахисту ст. викладачем кафедри фізичної культури та спорту Гончарук В.В. 

в онлайн режимі була проведена лекція на тему: «За волю до перемоги! Підсумки 

виступу українських паралімпійців». 

  
  Захід відвідало – 59 учасників, серед яких студенти 2 курсу факультетів 

ТТХПіПБ, ТЗіЗБ та куратори академічних груп. 

30 вересня 2021 року відбулась лекція доц. Зінченко О.С. «Геній М. Лукаша», 

присвячена одному з найкращих українських перекладачів ХХ сторіччя Миколу 

Лукашу та приурочена до Міжнародного дня перекладу. 

  
На лекції слухачі познайомились з історією професійного свята світової 

перекладацької спільноти – Міжнародного дня перекладу, який був 

започаткований Міжнародною федерацією перекладачів у 1991 році та 

відзначається 30 вересня.  

Цікавою стала інформація про вибір дати професійного свята перекладачів, 

пов’язаний з історичною постаттю Ієроніма Стридонського, середньовічного 

письменника, вченого та перекладача Біблії латинською мовою, чий переклад досі 

є офіційним біблійним текстом Римо-католицької церкви. 

      Справжнім відкриттям стало знайомство з біографією та творчим доробком 

українського літературознавця, лексикографа та перекладача Миколи Лукаша, 



поліглота, який володів 20 мовами, перекладав з 13; який вперше здійснив переклад 

повного тексту «Фауста» Гете і цей переклад був визнаний в Німеччині найкращим 

перекладом твору великого німецького письменника. В перекладі Миколи Лукаша 

українці читають «Декамерон» Бокаччо, «Мадам Боварі» Флобера, вірші Бернса, 

Аполінера та інші шедеври європейської літератури. Були присутні 15 студентів 

груп Філ-11 та  МТ13  та викладачів ОНАХТ. 

         6 жовтня 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція на тему: «Вино – продукт харчування: міфи та реальність», 

професором кафедри технології вина та енології Ткаченко О.Б. 

  

Лектор розповіла історію вина з давніх давен до сьогодні. Також розповіла 

про стан виноградників по всьому світу. На слайдах було продемонстровано 

напрямки використання виноградників, їх площу, головних виробників, 

експортерів та імпортерів. Було представлено світове виробництво та світове 

споживання вина. 

Найголовніше, що хотіла розповісти лектор – це вино та здоров’я. Вино – це 

водночас як хороша звичка, так і погана. На завершення лекції прийшли до думки, 

що один келих вина в день нікому не завадить, а навпаки зміцнить здоров’я. На 

лекції були присутні 23 учасники, серед них студенти різних спеціальностей і 

курсів (БІО, ТВ ,ТХ) та викладачі різних кафедр. 

         8 жовтня 2021 року на факультеті Автоматизації та робототехніки професор 

Швець В.Т. провів науково-популярну лекцію на тему: «Трипільська цивілізація». 

          Студенти прослухали цікаву лекцію про сенсаційне відкриття Вікентія 

Хвойка, яке він зробив у селі Трипілля, що неподалік від Києва.  Там були виявлені 

перші знахідки загадкової культури періоду енеоліту (мідно-кам’яної доби), яка  

невдовзі отримала назву «Трипільська». 

          Про дивовижної краси кераміку, про великі поселення на берегах річок, 

прямокутні хати з розписаними стінами, які стали головними розпізнавальними 

рисами цієї надзвичайно багатої культури хліборобів, яка утворилася на великій 



частині території України, починаючи від 6-го і до 2-го тисячоліття перед Різдвом 

Христовим. На лекції були присутні 18 осіб: студенти і викладачі ОНАХТ. 

  
         11 жовтня  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція к.т.н., доцента 

кафедри БЖД та дизайну Лисюк В.М. на тему: «Кінематографічна Одеса». 

 
Під час лекції присутнім було запропоновано відправитись в цікаву віртуальну 

подорож по кінематографічній Одесі, відвідавши легендарну Одеську кіностудію. 

Відома студія, яку знають не тільки в нашій країні, а й за її межами, за свою більш 

ніж 100-річну історію створила велику кількість популярних фільмів, які по праву 

вважаються справжніми шедеврами вітчизняного кіно. 



Лектор ознайомила присутніх з історією створення кіностудії, яка пов’язана з 

іменами багатьох видатних кінорежисерів, кінооператорів, сценаристів й звичайно 

ж акторів, частина з яких починали своє кінематографічне життя саме в Одесі. 

Впродовж цієї пізнавальної зустрічі присутні змогли ознайомитись з 

ретроспективою найбільш популярних фільмів, а також «прогулятися» по місцях  

зйомок, де створювались незабутні твори кіномистецтва. На лекції були присутні 

19 чоловік: студенти факультетів ІТХіРГБ, ММіЛ, ЕБіК та викладачі. 

12 жовтня 2021 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу була 

прочитана лекція на тему: «Антистрес: як тварини впливають на наш настрій», 

доцентом кафедри технології комбікормів і біопалива Цюндиком О.Г. 

  
Лектор розглянув роль тварин у контексті терапії та проаналізував позитивні 

сторони домашніх тварин у житті людини – зменшення рівня стресу і тривоги, 

зміцнення серцево-судинної системи і стабілізаії кровяного тиску, підвищення 

фізичної активності, діагностика захворювань людини. Детально охарактеризував 

методи впливу тварин на психоемоційний стан людини: терапія з собаками, метод 

лікування і реабілітації з використанням спеціально відібраних і навчених тварин 

(каністерапія); профілактика і лікування різних захворювань за допомогою 

спілкування з котами (фелінотерапія); лікування, засноване на взаємодії людини зі 

спеціально навченим конем (іпотерапія); терапія за допомогою дельфінів 

(дельфінотерапія); спостереження за акваріумними рибками; терапія, що полягає у 

знятті стресу або лікуванні різних завхорювань співом птахів (орнітотерапія). На 

лекції були присутні 12 осіб. 

13 жовтня 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція  за темою: «Основи профілактики харчових захворювань 

мікробної і немікробної природи», доцентом кафедри біохімії, мікробіології та 

фізіології харчування Килименчук О.О. 

Лектор привела класифікацію харчових отруєнь та причинні фактори їх 

виникнення; симптоми харчових отруєнь мікробного, немікробного походження.  

Мова йшла про заходи профілактики, які полягають у захисті сировини від 

забруднення мікробами та контамінантами немікробного походження, дотримання 



режимів теплової обробки продуктів, суворого санітарного режиму при 

виготовленні та зберіганні харчової продукції та інші. 

Зроблено короткий огляд отруєнь грибами, отруйними рослинами та отруєнь 

не уточненої етіології (Гаффська та Урівська хвороба). Розглянуто питання надання 

першої допомоги при отруєннях різного походження. Проведено роз‘яснення 

порядку розслідування харчових отруєнь та світові вимоги до безпечності харчових 

продуктів. Проведена бесіда та показано короткий фільм про гельмінтози  та їх 

профілактику. На лекції були присутні 23 учасники, серед яких студенти різних 

спеціальностей і курсів (гр. ТМ-35, ТЗХ-21, ТЗХ-22, Біо-38) та викладачі різних 

кафедр. 

 
19     жовтня  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн-лекція аспірантки 2-го року 

навчання кафедри ТРіОХ Олійник М.І. на тему: «Тенденції ресторанної індустрії 

2021». 

 
На лекції розглядались особливості та стан розвитку ресторанної індустрії на 

сьогодні, тенденції ресторанної індустрії 2021. Лектор ознайомила присутніх із 

трендами у ресторанній індустрії, які розвиваються у нашій країні,  а також за 

кордоном. Наведені дані досліджень щодо обсягу світового ринку громадського 

харчування. Також присутні ознайомились із аналізом ринку ресторанних послуг 

та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають змогу відкрити 

підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в найбільш затребуваних та 

перспективних сегментних нішах. 



18 жовтня 2021 року доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів 

Шлапак Г.В. провела лекцію на тему: «Цікаві факти про ковбасу і ковбасні вироби». 

Лекцію було проведено он-лайн за допомогою програми Zoom. 

 
Лектором було запропоновано розглянути факти про історію виникнення 

ковбасних виробів, асортимент, особливості технології виробництва і, саме 

головне, про те, що ковбаса – смачний і корисний продукт, але тільки якщо 

натуральний. Наші розумні підприємці щоб набити свої кишені, готові йти на будь-

які хитрощі. Ковбаси не стали винятком. Як виявилося, цей практично всіма 

улюблений продукт, можна робити з чого завгодно. На жаль, сьогодні в ковбасні 

вироби додають ще й шкідливі речовини. Саме тому «цікаві факти про ковбасу» – 

це досить актуальна тема м’ясопереробної промисловості. Слухачами лекції були 

викладачі кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів та студенти  групи ТМ-

35, ТР-40 а,б, ТМ-51а та Біо-18. Кількість слухачів – 27 осіб. 

19  жовтня 2021 року на факультеті нафти, газу та екології була проведена 

онлайн лекція Кондратенко І.П.,  ст. викл. кафедри екології та природоохоронних 

технологій на тему: «Історія класичного мистецтва». 

 
У ході лекції студентам допомогли розібратись в видах, стилях, жанрах та 

іменах класичного мистецтва, зрозуміти ідеї митців. Слухачами були студенти 

академії та їх куратори у кількості 10 осіб. 

21  жовтня 2021 року доцент кафедри холодильних установок і 

кондиціювання повітря Жихарєва Н.В. провела лекцію на тему: «Кондиціювання 



та фільтрація –  запорука  здоров’я і комфорту». Лекцію було проведено он-лайн за 

допомогою програми Zoom. 

  
 Лектором було запропоновано розглянути факти про історію фільтрації та 

повітророзподілення. Розглянуті  шляхи підвищення підтримки оптимальних 

параметрів повітря при використанні,  деякі технології і елементи, вдосконалення 

яких безпосередньо підвищує поліпшення умов праці людей і навколишнього 

середовища  в умовах  СОVІD-19; фільтрація та повітрерозподілення.  Студентам 

розповіли про  фільтрацію приміщень та умови при яких розвиваються грибки, 

віруси та хвороби, пов’язанні з цим; хвороба Лігконелли, СОVІD  тощо.  

Лектором зроблено екскурс в історію міста Одеса: особливості історичних 

архітектурних споруд з точки зору повітрерозподілення.  Слухачами лекції були 

викладачі кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря ОНТУ та 

кафедри «Енергомашинобудування» Одеського фахового технічного коледжу, у 

кількості 46  осіб. 

22 жовтня 2021 року доцент факультету Автоматизації та робототехніки 

Муратов В.Г. провів науково-популярну лекцію на тему: «Цікаві факти про 

системи кондиціювання повітря». 

 
Лекція відбулася у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom. На лекції 

були присутні студенти факультетів Автоматизації та робототехніки, Технології 

зерна та зернового бізнесу, Технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу, Технології вина та туристичного бізнесу. Доцент Муратов 



В.Г. доповідав студентам  про дуже популярний товар, який використовують для 

підтримки бажаної температури повітря, як в приміщеннях, так і в транспорті . 

На лекції були присутні 40 осіб, студенти і  викладачі ОНТУ. 

22 жовтня 2021 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, програмування 

та кіберзахисту старший викладач Кононович І.В. провела науково-популярну 

лекцію на тему: «Перспективи розвитку сучасного інформаційного простору». 

 
Лекція відбулася у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom. На лекції 

були присутні студенти гр. КН-321, КІ-522, ЕК-425 факультету Комп’ютерної 

інженерії, програмування та кіберзахисту. Загальна кількість присутніх 26 осіб, 

серед яких студенти і  викладачі ОНТУ. 

25 жовтня  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена он-лайн лекція д.мед.н., професора 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу Стрікаленко Т.В. на тему: «Аюрведа: 

актуальні питання харчування». 

  

 

На лекції були присутні 19 учасників, викладачі та студенти факультетів 

ІТХіРГБ і ТВтаТБ, які мали змогу познайомитись з «аюрведою» – найдревнішим 

вченням про довге життя, яке Всесвітня організація охорони здоров’я у 2000 р. 

назвала «безцінним подарунком Індії для людства». Докладний аналіз надбань 

аюрведи показав, що саме це філософське вчення було ініціатором впровадження 

у повсякденне життя не лише йоги, оздоровчих ванн, масажу, інших, широко 

застосовуваних сьогодні фізіотерапевтичних методів, обґрунтованих способів 



виготовлення ліків, татуювання хною, але й використання для питного 

водопостачання очищених стічних вод, дезінфекційних заходів тощо. Проте 

головним у цьому вченні  є те, що аюрведа – це наука про встановлення рівноваги 

між розумом і тілом. Для цього важливим є правильне харчування, тому що «якщо 

людина харчується правильно, то їй непотрібні ніякі ліки. Але якщо людина 

харчується неправильно, то ніякі ліки її не спасуть» (цитата з текстів аюрведи). 

Лектор розповіла також про сучасні матеріали досліджень, що 

обговорювались на IV Міжнародному конгресі імунологів у травні цього року, 

зокрема про доповідь проф. Жана Буске (Франція, ВООЗ), яка підтверджує, певною 

мірою, важливість рекомендацій «аюрведичного харчування» у профілактиці і 

лікуванні навіть такої тяжкої хвороби як «COVID-19», яку сьогодні розглядають як 

перше «інфекційне захворювання цивілізації» (поряд з «неінфекційними 

хворобами цивілізації» типу цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, 

атеросклерозу, ожиріння тощо). 

26 жовтня 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу відбулася лекція к.х.н., старшого викладача 

кафедри Харчової хімії та експертизи Степанової Г.О. на тему: «Секрети і таємниці 

старовинних полотен». Лекція присвячена історії, таємницям й відкриттю цікавих 

та невідомих фактів картин, фресок і гравюр художників XIV-XX століть. 

 
Лекцію було проведено он-лайн за допомогою програми Zoom. Серед слухачів 

були присутні викладачі й студенти. Загальна кількість присутніх 20 осіб. 

29 жовтня 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція  за темою: “Пріоритет цілей сталого розвитку” зав. 



кафедрою Туристичного бізнесу та рекреації д.е.н., професором Меліх О.О. 

Лектором було розкрито поняття “Сталий розвиток”, участь в цьому процесі 

закладів освіти, важливість поєднання діяльності і зусиль освітян, науковців, 

фахівців заради сталого майбутнього. Також, було розкрито поняття “пріоритету” 

цілеполягання, розкрита сутність роботи менеджерів зі сталого розвитку, в 

компетенції яких поєднувати економічні, культурні і неекономічні цілі розвитку 

об’єктів господарської діяльності. 

 
 

Лекція зібрала до 25 людей, серед присутніх були здобувачі освіти 

спеціальності 242 «Туризм» та викладачі різних кафедр. 

1       листопада  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування 

і ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція доцента кафедри 

Іноземних мов Олени Зінченко на тему: «День народження Євросоюзу».   

  
 Під час лекції присутнім було запропоновано передивитись інформаційне 

відео про Євросоюз (історія його утворення, наведені таблиці  країн учасників) 

Цікаву подорож лектор організувала по штаб квартирах та основних офісах та залах 

Європейського парламенту. Лектор ознайомила присутніх із повноваженнями 

Суду Європейського Союзу та його  функціональними обов’язками. 

         Впродовж цієї пізнавальної зустрічі присутні змогли  ознайомитись з 

Європейським Центральним Банком, його повноваженнями, а також 

«прогулятися» по будівлі Європейського суду аудиторів. 

1 листопада 2021 року відбулася відкрита лекція на тему «Українські 

народні зачіски – національна спадщина», спікером якої була доцент кафедри 

харчової хімії та експертизи Науменко К.І. 



 Кристина Ігорівна розкрила тему українських зачісок, що доповнювали одяг, 

були колоритні, неповторні, зберігаючи в собі фольклорне тепло народу. 

Підкреслила, що символом української зачіски є коса. Продемонструвала різницю 

у заплітанні кіс. 

  
На заході були присутні студенти 1,2,3 курсу спеціальності 181 «Харчові 

технології» ОПП «Технологічної експертизи та безпека харчової продукції», 

студенти інших спеціальностей факультету, куратори та старший куратор 

факультету ТтаТХПіПБ. Загальна кількість присутніх 36 осіб. 

3 листопада 2021 року доцент факультету Автоматизації та робототехніки 

Галіулін А.А. провів науково-популярну лекцію на тему: «Цікаве поруч з нами. 

Історія розвитку електротехніки». 

 
   Лекція відбулася у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom. Доцент 

Галіулін А.А. доповідав студентам 3 курсу факультету Автоматизації та 

робототехніки  про  основні етапи розвитку електротехніки. Студенти прослухали 

цікаву лекцію про закладку фундаменту електротехніки, її наукових основ, а також 

про створення першого вигаданого електромашинного генератора з 

самозбудженням (динамо-машини). На лекції були присутні 15 осіб, студенти і 

викладачі ОНТУ. 

5 листопада 2021 року асистент кафедри процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук Левтринська Ю.О. провела 

лекцію на тему: «Енергоефективні процеси переробки харчових продуктів та 

фармацевтичної сировини». Лектором було показано, що використовуючи нові 

технології в проектуванні обладнання, вчені кафедри досягають зменшення витрат 



енергії при виробництві харчових продуктів та фармацевтичної сировини. У лекції 

було показано зв’язок глобальних проблем людства та енергоємності при 

виробництві харчових продуктів. Оскільки проблеми харчування заважають 

розвиватися значній кількості країн, то це є питанням виживання їх населення. 

  

         Показано що в лабораторії  ОНТУ  «Енергоефективних процесів та апаратів», 

використовуючи нові технології в проектуванні обладнання, вчені кафедри ПОЕМ  

проводять дослідження та досягають зменшення витрат енергії при виробництві 

харчових продуктів та фармацевтичної сировини. 

         Слухачами лекції були викладачі кафедр процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту,   холодильних установок і кондиціювання повітря 

ОНТУ  та кафедри «Енергомашинобудування» Одеського фахового технічного 

коледжу, у кількості 38 осіб. 

          18 листопада  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування 

і ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн-лекція викладача кафедри 

іноземних мов Віктора Турецького на тему: «Брама пекла» Родена: шедевр чи 

творча невдача?». 

  
            Під час лекції присутнім було запропоновано познайомитися з історією 

створення скульптурно-декоративної композиції Огюста Родена «Брама пекла», 

дізнатися про історико-культурні корені твору. Лектор розповів, яке місце «Брама 

пекла» займала у загальному творчому доробку скульптора. Крім зазначеної 

композиції, присутні мали можливість побачити й інші твори Родена. 

        На лекції були присутні 22 особи: студенти факультету ІТХіРГБ,  та викладачі 

академії. 



         19 листопада  2021 року на факультеті Інноваційних технологій харчування 

і ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція  викладача кафедри 

Іноземних мов Поліни Безніс  на тему: «Подорож до Ірландії». 

 
          Під час лекції присутнім було запропоновано передивитись інформаційне 

відео про Ірландію (історія  країни, традиції, краєвиди, популярні туристичні 

маршрути). Цікаву подорож лектор та студенти групи ТЛ-206 Ліза Назарова та 

Олексій Галушко організували використовуючи презентацію. Інтерв’ю на 

англійській мові додало певного смаку. Студенти отримали насолоду від  майже 

оригінального акценту Лізи. Вона навчалася в Ірландії декілька років – саме тому 

її розповідь була аутентичною і додавала особистого колориту. По закінченню 

лекції студенти ділились враженнями та написали чимало коментарів у чаті. 

          На лекції були присутні 37 учасників, студенти факультетів ІТХіРГБ, ТЗіЗБ 

та викладачі академії. 

24 листопада 2021 року на факультеті Технології вина та туристичного 

бізнесу була прочитана лекція  за темою: «Як фільтри роблять воду безпечною і 

корисною», доцентом кафедри біоінженерії і води Береговою О.М. 

Лектор коротко розповіла про стан водних ресурсів на планеті і якість джерел 

питної води; як вміст хімічних токсинів неорганічного походження: свинцю, іонів 

кадмію, фтору, ртуті, ціанідів та інших домішок та бактерій і вірусів впливає на 

здоров’я людини.  

  



Лектор звернула увагу кожного на те, як важливо берегти водні ресурси, адже 

вода – основа життя, вона відіграє надзвичайно важливу роль в процесах 

життєдіяльності всієї планети. Вода може не тільки дарувати життя, а й поступово 

його руйнувати, спричиняючи багато захворювань, якщо вона забруднена. Фільтри 

для очищення води є революційним рішенням, яке піднімає життя на новий, 

якісніший рівень, адже сьогодні людина може зробити воду кришталево чистою. 

Це означає, що у людства з’явився шанс не просто збільшити тривалість життя, а й 

бути здоровим до глибокої старості. Лекція на актуальну тему, особливо в умовах 

обмеженого карантину, зібрала понад 50 учасників. 

3 грудня 2021 року на факультеті Технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу була прочитана онлайн-лекція на тему: «Корисні 

властивості медової продукції».  

 
Лектор Маковська Т.В. – к.т.н., ст. викладач кафедри технології молочних, 

олійно-жирових продуктів та індустрії краси дуже яскраво та глибоко розкрила 

питання щодо історії меду, особливостей його хімічного складу в залежності від 

сировини та регіону його одержання. 

Під час лекції слухачі дізнались про спектр сучасної медової продукції та 

підходи до правильного користування цією продукцією залежно від віку, статі, 

стану здоров’я. Особлива увага була приділена інноваційним розробкам в цій галузі 

на сучасних підприємствах України. Студенти і викладачі були зацікавлені і 

задавали запитання. На лекції були присутні студенти та викладачі ОНТУ у 

кількості 16 осіб. 

14 лютого 2022 року доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів 

Кушніренко Н.М. провела лекцію на тему: «Біологічна скарбниця Чорного моря». 

Лектором було розглянуто характеристику, рельєф дна, геологічне минуле Чорного 

моря, розміри та геологічні особливості. 

Лектор охарактеризувала загальну характеристику основних життєвих форм 

і видів, які існують в Чорному морі, навела основні промислові види риб, 

реліктових видів риб і екзотів, цікаві факти про незвичайних риб та ссавців. 

 



  
Слухачами лекцій були проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 

соціальних питань, оздоровлення і спорту, куратори та студенти  групи ТМ-21, ТМ-

22 та ТМ-32. Кількість слухачів  – 18 осіб. 

14 лютого 2022 року на факультеті Менеджменту, маркетингу і логістики 

була прочитана лекція за темою: «Інноваційні системи підготовки кадрів: «Сучасні 

вимоги роботодавців до претендентів на робочі місця», завідувачем кафедри 

менеджменту і логістики, професором Савенко І. І. 

Лектор акцентував увагу на причини зміни системи підготовки кадрів в 

сучасності. У ході лекції було наголошено, що система класичної освіти вичерпала 

себе, виробляла навички достатньо довго і левова доля отриманих студентами 

знань не була затребувана ними у майбутньому. Як показує практика, сьогодні 

освіта виступає не підготовкою до життя, як було раніше, а власне і є способом 

життя. Уміння навчатися виступає самим затребуваним навиком сьогодення. 

 

  

 

Під час лекції Савенко І. І. розкрив вкрай важливі та актуальні питання, які 

потребують спеціального аналізу та вивчення. Лектор поділився з усіма присутніми 

необхідними для кожної людини не тільки під час здійснення професійної 

діяльності, а й у повсякденному житті константами. Лекція на актуальну тему, 

особливо в умовах обмеженого карантину, зібрала 53 учасники. 

17 лютого 2022 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу була 

прочитана лекція на тему: «Роль комбікормів у сучасному тваринництві, 



птахівництві, рибництві», доцентом кафедри технології зерна і комбікормів 

Вороною Н.В. 

На лекції студенти дізналися про роль комбікормів для одержання 

тваринницької продукції, конверсію корму як показника, який враховує витрати 

комбікормів на отримання одиниці тваринницької продукції при визначенні 

зоотехнічної ефективності комбікормів. Також було наведено цікаву інформацію 

про панораму «комбікормового світу». Загальна кількість присутніх на заході – 28 

учасників, серед яких студенти і викладачі ОНТУ. 

  
 

21 лютого 2022 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу в дистанційному режимі проведено лекцію на тему: 

«Чи латина насправді вмерла?». 

 
У заході взяли участь викладачі та студенти академії – 18 учасників. 

Розглядалося питання про використання в сучасному світі однієї з найвідоміших 

мертвих мов – латинської. Представлений відеоматеріал ознайомив присутніх з 

історією латинської мови, перебігом її розвитку протягом тисячоліть та сферами 

використання латинської мови. 

22 лютого 2022 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу була 

прочитана лекція на тему: «Коли цукор під забороною…», доцентом кафедри 

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 

Котузаки О.М. 



Звичка споживати їжу з високим вмістом простих вуглеводів часто 

формується в нас з раннього дитинства і саме деформація харчування в бік 

надмірного споживання очищених, рафінованих вуглеводів, в тому числі і цукру, 

провокує зростання кількості, так званих, хвороб цивілізації (ожиріння, діабет, 

гіпертонія, карієс), що, особливо, спостерігається в останні роки. 

  
Як компроміс, коли звичка до солодкого вже міцно закріплена і відмовитися 

від нього дуже важко, на етапі корекції раціону у бік зниження в ньому частки 

рафінованих вуглеводів має сенс використання цукрозамінних препаратів. А для 

людей, які страждають на захворювання, що супроводжуються порушеннями в 

системі обміну вуглеводів або жирів, цукрозамінники – практично обов’язковий 

елемент лікувального харчування. Так, що це − безпечна заміна цукру або шкідлива 

для здоров’я добавка? Чи допомагають синтетичні підсолоджувачі схуднути? Чим 

замінити цукор без шкоди для здоров’я і на що звернути увагу при виборі? 

Відповіді на ці, і інші, питання були розглянуті в ході лекції та жваво 

обговорювались слухачами. 

Загальна кількість присутніх на заході – 37 учасників. 

         23 лютого 2022 року на факультеті Менеджменту, маркетингу і логістики 

було прочитано лекцію за темою: «Методи підвищення вартості маркетолога на 

ринку праці (персональна ефективність)» доцентом кафедри Маркетингу, 

підприємництва і торгівлі Голубьонковою О.О. 

 
Лекторка розглянула основні тенденції на ринку праці України; було 

проведено аналіз попиту та пропозиції фахівців у сфері маркетингу та PR. Разом зі 

здобувачами освіти обговорено основні чинники такого стану та визначено 

напрямки дій для здобувачів освіти як майбутніх фахівців та учасників ринку праці. 



Здобувачі переконалися, що сьогодні лише теоретичних знань замало. 

Роботодавці бажають бачити у себе та сплачувати гідну заробітну плату фахівцям, 

що окрім теоретичних знань мають і певні навички. Лекторка ознайомила 

здобувачів з актуальними методиками власного розвитку особистості, 

пріоретизації завдань, цільоутворення та планування діяльності. Жваву дискусію 

викликало обговорення так званого «колеса життєвого балансу» – його 

актуальність, позитивний та негативний вплив на психічний стан людини. 

Здобувачі підтвердили актуальність та важливість для них вміння визначати 

пріоритетність власних дій. Лекторка запропонувала їм використовувати матрицю 

Ейзенхауера та продемонструвала цікаві приклади. Також здобувачам було 

рекомендовано почати вивчати та використовувати певні програмні продукти:  

Google (doc, sheets, form, mindmup…), Office (Word, Excel, PP), Canva, Figma, Trello, 

Miro, Notion, Bitrix24, Amo CRM. 

Лекторка також продемонструвала здобувачам важливість неформальної 

освіти та надала рекомендації щодо її отримання. Лекція на актуальну тему зібрала 

понад 45 слухачів. 

24 березня 2022 року доцент кафедри холодильних установок і 

кондиціювання повітря Жихарєва Н.В. провела лекцію на тему: «Холодильна 

техніка – вчора, сьогодні, завтра». Слухачами лекції були викладачі кафедри 

холодильних установок і кондиціювання повітря ОНТУ та кафедри 

«Енергомашинобудування» Одеського фахового технічного коледжу. Загальна 

кількість - 38 осіб. 

  

Лектором було запропоновано розглянути факти про історію холодильної 

техніки та ії перспективи. Показано історію створення побутового холодильника та 

засобів підтримки параметрів у холодильниках підприємств харчової 

промисловості. Розглянуто  параметри технологічних приміщень та умови 

підтримки параметрів на зернових терміналах, виносховищах та інше. Показано, 

що в лабораторії  ОНАХТ дана можливість вивчати особливості холодопостачання. 

Було зроблено екскурс в історію кафедри ХУКП, розглянуто особливості 

історичних досягнень кафедри холодильних установок.   



5 квітня 2022 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція  на тему: «Грузія – кохання з першого погляду!», доцентом 

кафедри Технології вина та сенсорного аналізу Ходаковим О.Л. 

Лекція була присвячена гірському туризму, винному туризму, культурній 

спадщині та багатьом пам’яткам цієї дивовижної країни. Були дані конструктивні 

рекомендації до відвідування найцікавіших і захоплюючих гірських регіонів 

країни, що не потребують високої фізичної підготовки. Крім того, надано 

докладний опис логістики одиночного сходження на Казбек на основі особистого 

досвіду лектора. Окрема тема була присвячена винному туризму у Кахетії. 

 
Лекція на життєстверджуючу тему, особливо в умовах війни, зібрала близько 

33 учасників. Серед них студенти різних спеціальностей і курсів (ГРС, ЕЕ, БІО, ТВ, 

ТЗХ, ТМ, ТХ та ТЛ) та викладачі різних кафедр. 

8 квітня 2022 року на факультеті нафти, газу та екології була проведена 

лекція Лапардіна М.І., к.т.н., доцента кафедри нафтогазових технологій, інженерії 

та теплоенергетики на тему: «Роль мистецтва в еволюції людини». 

 
У ході лекції студенти дізналися про сучасне мистецтво України. Слухачами 

були студенти факультету нафти, газу та екології. 

19 квітня 2022 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція-презентація «Історія 

Одеси в фотографіях», зав. кафедри БЖД та дизайну к.т.н., доц. Фесенко О.О. 

За допомогою фотографій лектор організувала цікаву та пізнавальну подорож 

найвідомішими вулицями й площами старої та сучасної Одеси. Присутні змогли 

дізнатись, як виникали та як змінювались скрізь сторіччя назви вулиць нашого 



старовинного міста, які унікальні пам’ятки архітектури зберіглись на них до 

нашого часу. Також учасники заходу змогли побачити як за назвами вулиць можна 

відслідкувати не тільки історію міста, а й історію  всієї  країни. 

 
20 квітня 2022 року на факультеті Менеджменту, маркетингу і логістики 

відбулась лекція професора кафедри філософії і права Шевченко Г.А. на тему: 

«Філософія ренесансу і сумісність». 

У своєму виступі Г.А. Шевченко підкреслила, що у центрі філософії 

ренесансу стояла людина й пов’язані з нею проблеми природи, історії та мови. 

Слухачі самостійно визначили поняття «гуманізм». Разом з лектором вони 

визначали й сьогоденне  значення гуманістичного контексту, а саме – виховання 

людини з новими якостями, високим рівнем духовних та естетичних цінностей, 

багатогранністю проявів особистої культури.  Філософія ренесансу надала нам 

переконання в тому, що освіченість людини є показником її морального 

самовдосконалення. 

 



Захід пройшов в режимі онлайн-конференції, загальна кількість слухачів – 31 

учасник. 

21 квітня 2022 року на факультеті нафти, газу та екології була проведена 

онлайн-лекція Кондратенко І.П., ст. викл. кафедри екології та природоохоронних 

технологій на тему: «Культура Середньовіччя». 

 
В ході лекції Кондратенко І.П. розповіла про значний за часом (V-ХV ст.) та 

інформаційною насиченістю період розвитку світової культури. Учасники лекції 

познайомилися з ідеалами, цінностями та системою норм реалізації людини в 

суспільному житті, які і визначають його специфіку в культурно-історичному 

просторі. 

Слухачами були студенти факультету нафти, газу та екології, загальна 

кількість учасників – 17. 

22 квітня 2022 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу відбулась лекція-презентація кандидата 

педагогічних наук, старшого викладача кафедри української та іноземної філології 

Шепель М.Є. на тему: “Небесна Одеса”. 

 
Здобувачі та викладачі дізналися, що початок вітчизняній авіації було 

покладено в Одесі. Саме тут уперше піднялись у небо піонери повітроплавання 

Михайло Єфімов, Артур Анатра, Сергій Уточкін, Василь Хіоні, Іван Заїкін. Саме в 

Одесі було перше літовище в Російській Імперії, тут також було створено один із 

перших аероклубів та школу льотчиків. В Одесі на початку ХХ століття було 

створено авіаційний завод Артура Анатра.     



Безперечний вклад українців у розвиток світової космічної галузі. Серед них 

чимало одеситів, які народилися, навчалися й проживали в нашому місті. 

Найвідоміші – Сергій Корольов, конструктор перших штучних супутників Землі та 

космічних кораблів, та Валентин Петрович Глушко. Серед перших космонавтів 

були наш земляк  Георгій Добровольський  та  Георгій Шонін. 

26 квітня 2022 року на факультеті Автоматизації та робототехніки асистент 

кафедри електромеханіки та мехатроніки Ревенюк Т.А. провела науково-

популярну лекцію на тему: «Найдовші експерименти людства». 

 
 

          Лекція відбулася у форматі онлайн-конференції на платформі Zoom. На 

лекції були присутні студенти факультету Автоматизації та робототехніки. Доцент 

Муратов В. Г. доповідав студентам про дуже цікаві експерименти, які проводяться 

вже декілька століть. 

29 квітня  2022 року  к.т.н. асистент кафедри  Процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту Левтринська Ю.О. провела лекцію на тему: 

«Інженерна освіта в Україні: перспективи та виклики». 

  

В ході лекції було висвітлено проблеми навчання в умовах військового часу, 

дистанційного навчання та підготовки наукових кадрів. Розглянуто кращі та гірші 

прогнози для інженерної освіти в Україні. 

На лекції були присутні здобувачі вищої освіти  і старших курсів, для яких 

імовірно стоїть питання про кар’єрні рішення. Як було наголошено у лекції, 

селекція наукових кадрів та підготовка майбутнього викладача це довготривалий 

процес і сьогодні важливо не припиняти процес підготовки аспірантів та 

докторантів, передавати наукові знання та готувати нові наукові проекти, які 

будуть орієнтуватися на нагальні проблеми економіки. 

 



 17 травня 2022 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, програмування 

та кіберзахисту була проведена лекція за темою: «Український спорт в умовах 

сучасності», ст. викладачем кафедри фізичної культури та спорту Павлюк О.В. 

  
 

Лекція на актуальну тему зібрала близько 100 учасників. Серед них студенти 

різних спеціальностей і факультетів ІТХіРГБ, ТТХПіПБ, ММіЛ та викладачі різних 

кафедр.    

18 травня 2022 року на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу 

була прочитана лекція за темою «SMM-просування турів та туристичних фірм в 

Instagram», старшим викладачем Шекерою С.С. 

  

Лектор розповіла про основні терміни в SММ, такі як унікальна торговельна 

пропозиція, лід та інші. Були сформовані найчастіші помилки при ведені 

соціальних акаунтів, а також про основи оформлення соціальної сторінки для 

туристичних компаній з метою уникнення цих помилок (починаючи від 

оформлення шапки профілю до стилізації за кольоровою гамою всієї сторінки). 

Демонстрація коректного оформлення проводилася на прикладі туристичної 

компанії TUI та її сторінки: оформлення аватару, ніку, ім’я, візитної картки, 

хайлайтс, постів тощо, з вказанням на що потрібно звернути увагу, щоб профіль 

приваблював, заворожував та виглядав гармонійно. 

Також був зроблений акцент на сучасних платних та безкоштовних напрямах 

просування в мережі Instagram. 

 26 травня 2022 року на факультеті Технології зерна і зернового бізнесу була 

прочитана лекція на тему: «Від зерна до зоряного неба», професором кафедри 

технології зерна і комбікормів Станкевичем Г.М. 



  
Лекція на тему «Від зерна до зоряного неба» розкрила незвідані сторінки 

елеваторної галузі та була присвячена біографії українського вченого зі світовим 

ім’ям. Юрій Кондратюк – новатор, першопроходець, піонер космонавтики, автор 

безлічі продуктивних ідей, гіпотез і відкриттів. Він виявився не тільки великим 

мрійником, але і неабияким теоретиком, якій зумів на початку ХХ століття 

обґрунтувати можливість і навіть необхідність космічних польотів. Всі пропозиції 

Ю. Кондратюка викладені в його роботах, були згодом реалізовані на практиці. Для 

зернової галузі він розробив безліч оригінальних та корисних нововведень. За його 

проектом та під керівництвом було збудовано найбільше у світі дерев’яне 

зерносховище, яке отримало назву «Мастодонт» за великі розміри та схожість з 

великою хоботною твариною.    

31 травня 2022 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу була проведена онлайн лекція викладача кафедри 

української та іноземної філології Безніс П.М. на тему: «Лінгвокультурологія  як  

наука». 

Під час лекції присутнім було запропоновано відправитись в цікаву 

віртуальну подорож по сторінках науково-дослідницьких матеріалів  в області 

культурології. На лекції були присутні 16 чоловік: студенти факультетів ІТХіРГБ, 

ММіЛ, ЕБіК та викладачі університету. 

 
Незвично в цій мові те, що поняття «так» і «ні» відсутні. Наприклад, на 

питання: «Ти був сьогодні вдома?» – ірландець не стане відповідати ствердно чи 

заперечно. Він скаже: «Я був сьогодні вдома». Заперечення передається за 

допомогою особливих форм дієслова. Порядок слів у реченні – ще одна 

особливість, якою відрізняється ця мова. Ірландська цікава тим, що в ній 



використовується зворотний порядок слів. Іншими словами, фраза «Я пішов 

додому» звучатиме як «Пішов додому я». 

3 червня 2022 року відбулася онлайн лекція на тему: «Що є краса», 

лектором, якої була Севастьянова О.В., к.х.н., доцент кафедри ТМОЖПтаІК.   

 
Оленою Володимирівною яскраво та всебічно було розкрито питання на 

основі висловів: “Краса врятує світ” та “Краса – страшна сила”. Матеріал лекції був 

пов’язаний з сьогоднішньою ситуацією в Україні, наводились ознаки внутрішньої 

і зовнішньої краси людини. Студенти були зацікавлені. На лекції були присутні 8 

осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Усі заходи Інституту культури та мистецтв впродовж 2021-22 н.р. 

відбувались згідно затвердженого плану роботи. Відповідальні за роботу ІКтаМ 

на факультетах кожного семестру здають детальний звіт про проведення заходів. 

Контроль за роботою відповідальних ІКМ здійснюється шляхом звітності на 

засіданнях кафедр та Рад факультетів.   

Анонси та фотозвіти проведених заходів Інституту культури та мистецтв 

своєчасно розміщувались на сайтах окремих факультетів, на сайті Студентське 

життя ОНАХТ та у різних месенджерах.      

  

 



Слід відмітити відповідальних за роботу ІКтаМ, які протягом 2021-22 

навчального року провели найбільшу кількість заходів, вели активну роботу зі 

студентами та викладачами: Безніс П.М. (факультет ІТХіРГБ), Орлова В.О. 

(факультет ММіЛ), Жихарєва Н.В. (факультет НТтаІМ). 

 

      Директорка Інституту культури 

 та мистецтв ОНТУ, к.т.н., доц.                                         Вікторія ТОЛСТИХ 


