
ЗВІТ 

РОБОТИ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (2 семестр) 

 

Кураторська робота в ОНТУ проводиться у відповідності з затвердженим 

планом і розробленою концепцією виховної роботи за такими напрямами: навчальна 

робота, наукова,  патріотичне виховання, правова, спортивно-оздоровча, культурно-

масова, морально-етичне виховання. 

Робота кураторів проводилась в співпраці з деканатом, студентською радою, 

інститутом культури та мистецтва, спорткомплексом, кафедрою соціології, 

філософії і права.  

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності студентів на кураторських 

годинах було проведено наступні інструктажі: «Інструктаж у разі небезпечної 

ситуації або війни», «Правила безпеки учасників освітнього процесу на 

залізничному транспорті, переїздах та поблизу залізничних колій», «Порядок дій та 

правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів», 

«Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком літніх  канікул».  

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Куратори здійснюють контроль за  процесом навчання, є помічниками у 

вирішенні різних завдань, допомагають знайти вихід із складних ситуацій, а також 

постійно тримають контакт з деканатами. 

Початок кураторської роботи відбувся з надання кураторам всієї необхідної 

інформації і документації, а саме: планів кураторської роботи для студентів 1-3 

курсів, плану роботи інституту кураторів, плану роботи інституту культури, 

Положення про інститут кураторів ОНТУ, Положення про конкурс «Кращий 

куратор ОНТУ» де визначені критерії оцінки роботи кураторів студентських груп та 

необхідної інформаційної документації щодо проведення інструктажів, надано в 

електронному вигляді бланки для проведення інструктажів. 

З групами регулярно проводились кураторські години, на яких 

обговорювались питання з навчальної дисципліни, пропусків занять, ліквідації 

учбових заборгованостей та бесіди про поведінку в університеті, в гуртожитку та 

суспільстві.  

Для формування відповідального ставлення до результатів навчання та 

запобігання непорозуміння щодо призначення стипендій куратори факультету 

провели бесіду, щодо нормативного забезпечення порядку призначення та 

розрахунку стипендій в ОНТУ. В ході бесіди куратори ознайомили студентів з 

діючими Правилами призначення стипендій в ОНТУ. 
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Гр. ТХ-208 куратор Калугіна І. М. 

 

Куратори факультету ІТХіРГБ відвідали відкриту лекцію Максима Зоріна 

«Організація роботи кухні ресторану у Франції». 

 
 

Протягом 25-29 квітня 2022 року кураторами академічних груп ІІІ курсу 

проведена кураторська година на тему «Моя майбутня професія». 

Куратори груп розповіли студентам про значущість та особливості майбутньої 

професії, як у мирний, так і у воєнний час. Можливості працевлаштування після 

завершення навчання. А також важливість отримання якісної освіти, зокрема, 

мотивували продовжувати навчання у магістратурі.  

 

 
 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

   
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 
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Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Проведено кураторські години за темами: результати підсумків зимової сесії 

та заборгованість по сесії, про шкоду здоров’ю, що наносить куріння і про заборону 

куріння у громадських місцях, вели кураторські заняття на теми сьогодення 

студентів із застосуванням тематичних бесід за «Календарем знаменних дат», заходи 

заплановані Інститутом культури та мистецтв ОНТУ, спортивні та інші заходи, що 

проводяться на факультетах або є загальноуніверситетськими.  

 

НАУКОВА РОБОТА 

 

Дане спрямування кураторської роботи дозволяє виявити професійно 

обдаровану молодь, залучити їх до участі в науково-дослідній роботі.  

З цією метою в університеті регулярно проводяться олімпіади та студентські 

конференції. Переможці нагороджуються почесними грамотами та призами.  

Студенти третіх курсів приймають активну участь у науково-дослідній роботі 

на кафедрах за місцем навчання. 

Здобувачі приймали участь у олімпіадах олімпіадах з вищої математики, 

інформатики, інженерної та комп’ютерної графіки, хімії. Виступали з доповідями на 

Науковій студентській конференції і Всеукраїнській науковій конференції 

здобувачів вищої освіти з розділу «Харчові технології» ОНТУ(об’єднані та 

проведені у термін з 11 по 13 травня 2022 року у форматі відео-конференції), ХI 

Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та 

інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності. 

Протягом семестру кураторами, викладачами кафедр проводилася робота у 

студентських наукових гуртках. 

Звіт з наукової роботи подається  окремим документом. 

 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Одним з найбільш важливих напрямків виховної роботи є патріотичне 

виховання здобувачів. У другому семестрі 2021-2022 навчального року були 

проведені п’ять єдиних кураторських годин за темами : «День Соборності», «День 

пам’яті Героїв Небесної Сотні», «10 квітня – День визволення Одеси», «День 

пам’яті та примирення», «День Європи». 

Основна мета кураторських годин: ознайомити здобувачів з минулим нашого 

народу, вчити бережно ставитися до історії своєї країни, розкривати її як білі, так і 
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чорні сторінки , виховувати здатність кожної людини на скорботу і пам'ять про 

мільйони загублених життів співвітчизників. 

На початку другого семестру було проведено єдину кураторську годину, 

присвячену дню Соборності і Свободи України в режимі zoom-конференції. 

Державне свято відзначається 22 січня. 

Старшими кураторами та кураторами академічних груп був підготовлений 

матеріал, мета якого сформувати інтерес до подій  українського народу, виховувати 

моральні якості, почуття патріотизму. 

Під час проведення кураторської години були розглянуті історичні моменти в 

житті України, а саме одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії 

країни важко переоцінити – День Соборності України. Основні моменти 

обговорювались зі здобувачами, у тому числі важливу історичну подію, що 

відбулася 22 січня 1919 року – проголошення Акту злуки Української Народної 

Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

 

 

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 
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Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Проведено кураторську годину, присвячену Дню пам'яті Героїв Небесної 

Сотні. Цей день в Україні відзначають щорічно 20 лютого згідно з Наказом 

Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». Цього дня вшановуємо 

пам’ять тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. 

Більшість із них віддали своє життя під час подій Революції Гідності (листопад 2013 

року – лютий 2014 року), інші загинули пізніше – у березні та квітні 2014 року, 

захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права та свободи людини, європейське 

майбутнє України.  
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Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

   
Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

 
 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 
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Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 
Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Проведено кураторську годину, присвячену Міжнародному дню пам’яті жертв 

Голокосту. 

Попри те, що Голокост відбувся у 1933-1945 роках, вшанування пам’яті жертв 

цих трагічних подій розпочалося лише у ХХІ столітті, коли Генеральна Асамблея 

ООН 1 листопада 2005 року прийняла резолюцію № 60/7. Починаючи з 2012 року, 

відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2011 року «Про 70-

річчя трагедії Бабиного Яру» Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

відзначається і в Україні. 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 
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Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 

 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Відбулась єдина кураторська година «10 квітня – День визволення Одеси від 

німецько-фашистських загарбників». 

Куратори розповіли здобувачам, що 2022 року відзначається 78 річниця від 

дня визволення Одеси від нацистських окупантів.  
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10 квітня 1944 року під час Одеської операції, проведеної 26 березня  14 

квітня 1944 року, військами 3-го Українського фронту була звільнена Одеса. Того ж 

дня над знаменитим Оперним театром здійнявся прапор. Це стало символом 

визволення міста від окупації.  

  
Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

   

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 
 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

  

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 
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старший куратор Коваленко Н.О. 

  

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 
Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Проведена кураторська година присвячена Дню пам’яті аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

26 квітня 2022 року виповнилось 36 років з моменту аварії на Чорнобильській 

АЕС, яка вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю 

загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. 

Метою цього заходу було підвищення обізнаності здобувачів про аварію на 

Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок цієї 

катастрофи. 

  

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 
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Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

  
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

  

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 
 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Відбулась загальноуніверситетська кураторська година, присвячена Дню 

пам’яті та примирення.  

Куратори розповіли здобувачам вищої освіти, що у листопаді 2004 року, 

рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, 8 і 9 травня були оголошені Днями 

пам'яті і примирення. У резолюції ООН пропонувалось державам-членам ООН, 
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неурядовим організаціям і приватним особам відзначати один або обидва ці дні – 8 і 

9 травня – як День пам'яті всіх жертв Другої світової війни. 

На Україні «День пам'яті та примирення» встановлений Указом Президента 

Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» 

від 24 березня 2015 року. Метою відзначення 8 травня є «гідне вшанування подвигу 

українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції 

у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму». 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

 

  

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові 

технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 
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Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-

ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Відбулась єдина кураторська година «9 травня – День Європи». 

Дата присвячена єдності країн, які входять до Європейського Союзу. Також 

подія носить ще одну назву – День декларації Шумана. Історично існує цілих два 

дні Європи. Перший (5 травня) – був заснований на честь створення Ради Європи 

1949 року. Другий (9 травня) – на честь того, що 1950 року країни-засновниці 

вперше запропонували створити Європейський Союз. 

 
 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 
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Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові 

технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

 

 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-

ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 
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Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

Протягом травня 2022 року на всіх факультетах була проведена кураторська 

година на тему: «Вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу». 

Куратори розповіли здобувачам вищої освіти, що кожного року 18 травня 

відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме 18 

травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. 

  
Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

  
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 
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Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

В Одеському національному технологічному університеті велике значення 

приділяється  правовому вихованню. 

Протягом 23-27 травня 2022 року на всіх факультетах проведена кураторська 

година на тему «Роз’яснення діючого законодавства з питань протидії корупції та 

хабарництва» та «Основні положення антикорупційних законів України». 

Куратори груп розказали здобувачам про неприпустимість списування, 

плагіату при виконанні контрольних робіт, курсових робіт та проектів та дипломних 

робіт, плагіату у студентських роботах, методи виявлення та запобігання. Також про 

стратегію протидії корупції у вищих навчальних закладах, про антикорупційну 

програму Міністерства освіти України на 2021-2022 роки. 

 
 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

 
 

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 
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Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

 
 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 
Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 

В Одеському національному технологічному університету велике значення 

приділяється здоровому способу життя. 

Традиційним в ОНТУ став Фестиваль культури, спорту та мистецтв, який 

відбувся 26.04.2022 р. Захід, підготовлений за участі проректора з науково-

педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту 

Кананихіної О.М., начальника відділу організаційно-виховної роботи 

Турпурової Т.М., викладачами кафедри Фізичного виховання та талановитими 

студентами. Через воєнний стан змагання спортсменів і виступи аматорів сцени 

проходили дистанційно.  
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Також протягом лютого куратори і студенти брали участь у щотижневих 

заходах спортивного характеру «Велика GYM-перерва». 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 

 

Підвищенню культурного рівня студентів сприяють заходи, що проводяться 

разом з загальнофакультетськими, загальноуніверситетськими, а також лекції 

Інституту культури.  

З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, 

збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних 

дат і ювілеїв відповідно Постанові 1982-ІX  від 17.12.2021 ВР України Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 були відзначені наступні пам’ятні 

дати і ювілеї у формі відкритих кураторських годин : 

- 2 березня - 140 років із дня народження Архипа Тесленка (1882-1911), 

письменника, етнографа, публіциста 

- 3 березня - 160 років із дня народження Олексія Бекетова (1862-1941), 

архітектора, педагога; 

- 7 березня - 90 років із дня народження Володимира Дахна (1932-2006), 

художника та режисера анімаційних фільмів; 

- 5 квітня - 90 років із дня народження Анатолія Підгорного (1932-1996), 

вченого у галузі енергетичного машинобудування та водневої енергетики, академіка 

Національної академії наук України; 

- 24 квітня - 170 р. із дня народження Йосипа Тимченка; 

- 5 травня - 110 років із дня народження Володимира Дальського (справжнє 

прізвище - Нестеренко) (1912-1998), актора театру та кіно. 

П’ять відкритих кураторських годин проведено у другому семестрі 2021/2022 

навчального року. 

28.02.2022 була проведена відкрита кураторська година на факультеті НГтаЕ, 

присвячена 140 річчю із дня народження Архипа Тесленка. 

Архип Юхимович Тесленко (1882-1911)  український письменник-самоук, 

драматург, етнограф, публіцист, учасник революційних подій 1905 р., автор 

оповідань із сільського життя «Хуторяночка», «За пашпортом», «Школа» та ін., 

етнографічних розвідок з побуту полтавського села кінця ХІХ  початку ХХ ст. 

Критика своєчасно помітила визначний талант Архипа Тесленка і живу мову 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-viii#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-viii#n23
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розповіді, в якій є традиції української класики (зокрема Марка Вовчка) з 

елементами імпресіонізму; тюремні й деякі інші оповідання Тесленка мовою і 

манерою розповіді близькі до ранніх оповідань Володимира Винниченка. Твори 

Тесленка перевидавалися багато разів. Найповніші видання: «З книги життя» (1912, 

1918, 1925), «Повне зібрання творів» (1928), «Твори» (1956). 

Куратори та студенти розповіли цікаві факти про життя та творчість Архипа 

Тесленка. 

  

  

 
 

 

24.03.2022 р. відбулася відкрита кураторська година на тему: «3 березня 

2022р. – 160 років з дня народження Олексія Бекетова» куратора гр. ТЛ-206 

факультету Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу 

к.т.н., ст. викл. Лазаренко Наталі Анатоліївни. 
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На відкритій кураторській годині була розкрита історія життя Олексія 

Миколайовича Бекетова, який був геніальним архітектором, будівельником 

педагогом, художником та пейзажистом.  

 Для м. Харкова академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов – 

неординарна особистість, яка назавжди залишила яскравий слід в історії міста. 

Людина, яка заслуговує подяки не тільки сучасників, але й нащадків. Він присвятив 

майже свою творчість м. Харкову, і місто відповідає йому любов’ю, визнанням і 

подякою. Ім’ям О.М. Бекетова названі Харківський національний університет 

міського господарства, вулиця в Індустріальному районі м. Харкова, станція 

Харківського метрополітену, на будівлях зведених за проектами архітектора 

розташовані меморіальні дошки, зведено пам’ятники. 

Ознайомлено слухачів із основними архітектурними та мистецькими 

творіннями О.М. Бекетова: 

Відкрита кураторська година викликала великий інтерес та отримала схвальні 

відгуки слухачів. 

7 березня 2022 року на факультеті комп`ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту старшим викладач кафедри КІ Нєновим Олексієм Леонідовичем була 

проведена відкрита кураторська година присвячена 90-й річниці із дня народження 

Володимира Дахна (1932–2006), художника та режисера анімаційних фільмів. 

Володимир Авксентійович є режисером і сценаристом мультфільму «Як 

козаки..». Мультсеріал після виходу на екрани отримав величезну популярність, а 

харизматичні герої стали народними улюбленцями. Герої мультфільмів «Як 

козаки…» є найвпізнаванішими персонажами в українській мультиплікації, 

своєрідним національним символом. 

  

  

  

 

11.04.22 проведена відкрита кураторська година на тему: «5 квітня - 90 років із 

дня народження Анатолія Підгорного (1932-1996), вченого у галузі енергетичного 
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машинобудування та водневої енергетики, академіка Національної академії наук 

України» на факультеті низькотемпературної техніки та інженерної механіки. 

Старший куратор факультету Анатолій Басов підготував інформацію про 

життєвий шлях Анатолія Підгорного. 

Наукові інтереси вченого пов’язані з дослідженням найбільш відповідальних 

елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах, 

і спрямовані на підвищення їхньої міцності, працездатності та зниження 

металомісткості. На основі теоретичних досліджень, проведених ним та його 

учнями, створені нові методи для розрахунку елементів і конструкцій енергетичних 

машин. 

З ініціативи А. М. Підгорного в інституті розвивається новий науковий напрям 

з використання альтернативних палив, у тому числі водню, в енергетиці, на 

транспорті та в інших галузях народного господарства. Розроблено фундаментальні 

основи застосування водню як палива в енергетичних установках різного 

призначення. 

 

 

 

 

 

26 квітня 2022 року відбулась відкрита кураторська година асистента кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу присвячена 170-річчю із дня народження Йосипа 

Тимченко (1852-1924), механіка-винахідника у галузі кіно. 

Вклад видатного українця неоціненний у багатьох галузях науки –  механіки, 

метеорології, мікрохірургії та кінематографі.  Під час кураторської години присутні 

змогли ознайомитись з кадрами фільму «Вершник», де було вперше 

продемонстровано зображення людей, що рухаються.  

Після доповіді, присутні відмітили величезний вклад Йосипа Тимченка у 

розвиток української науки. 
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5 травня 2022 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу Одеського національного технологічного університету 

пройшла відкрита кураторська година на тему «110 років із дня народження 

Володимира Дальського (1012-1998), актора театру та кіно». 

Організатор та спікер к.т.н., доцент кафедри технології ресторанного і 

оздоровчого харчування, куратор групи ТХ-107  Колесніченко С.Л.  

Студентами групи ТХ-107 було освітлено біографію Володимира Дальського 

(1012-1998), актора театру та кіно.  

  

  
 

30 квітня 2022 року студенти 1, 2 та 3 курсу факультету нафти, газу та екології 

відвідали онлайн-екскурсію музею «Запорізька Січ».  

Історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» – це узагальнений образ 

козацьких укріплень с детальним відтворенням влаштування козацьких січей, які 

існували у XVІ-XVIII ст. 
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Студенти побачили внутрішній простір Січі облаштований згідно козацьких 

традицій: зведені козацькі курені, кузня, гончарня, корчма та грецька хата для 

прийму послів. В центрі розміщені церква та майдан. 

Спеціальні експозиції розповідають про традиційні промисли Запорозьких 

козаків, головним з яких було рибальство, а також про козацький побут. 

Центральною спорудою Січі є діюча Церква Покрови Пресвятої Богородиці, у якій 

проводяться традиційні богослужіння, обряди вінчання та хрестини. 

 
 

  

 

 

 

Студенти кураторських груп відвідували лекції заплановані Інститутом 

культури та мистецтв ОНТУ: 

- «Від зерна до зоряного неба» (ТЗіЗБ); 

- Роль комбикормів у сучасному птахівництві, тваринництві і рибництві 

(ТЗіЗБ); 

- Грузія – кохання з першого погляду! (ТЗіЗБ); 

- Український спорт в умовах сучасності (ТЗіЗБ); 

- Філософія ренесансу і сумісність (ІТХіРГБ); 

- Подорож до Ірландії – продовження проекту (ІТХіРГБ); 

- Культура середньовіччя (НГтаЕ). 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Виховання духовності є одним з найбільш важливих аспектів виховання 

людини в суспільстві, формування його ставлення до навколишнього світу. 

Це спільна діяльність кураторів зі студентами, формування стійких моральних 

якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і 

принципів моралі. Зі студентами проводяться бесіди, щодо поведінки у громадських 

місцях; поведінки на природі, на вулиці; дотримання правил техніки безпеки.  

В період з 14 лютого по 18 лютого 2022 року  були проведені бесіди з 

кураторськими групами на тему: «Безпека на залізниці».  

Куратори надали студентам матеріал та ознайомили з пам’яткою про безпеку 

на залізниці, розміщеною на сайті «СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ».  

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

 

 

 

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 
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Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

01 березня 2022 року був проведений інструктаж: «У разі надзвичайної 

ситуації або війни». 

Будь-яка криза змінює наше повсякденне життя. Коли стається надзвичайна 

ситуація, прості речі, до яких ми звикли, швидко можуть стати недоступними. В 

сучасному світі, окрім військової загрози, поширилися атаки на критичну 

інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації тощо. Наприклад, в результаті 

атак можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв’язку та 

електропостачання. Україна протистоїть російській агресії, тривають військові дії на 

території нашої держави. Російська агресія не обмежується фізичною присутністю 

окупаційних військ. Ворог здійснює атаки в інформаційному просторі, намагаючись 

послабити нашу здатність чинити опір. Саме в цьому і полягає «гібридність» війни, 

яку веде проти нас Росія, адже у протистоянні задіяні всі сфери соціально-

політичного життя. 

Студенти ознайомилися з інструкцією, як поводити себе у разі настання 

надзвичайної ситуації або війни.  

Куратори розказали студентам як зібрати тривожну валізу, що необхідно взяти 

з собою насамперед. 
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Наприкінці березня було проведено  кураторську годину, присвячену  

психологічній підтримці здобувачів освіти під час воєнного стану в режимі zoom-

конференції. 

Не дивлячись на складні умови життя в країні, куратори всіма силами 

намагаються підтримати своїх студентів та допомагають їм побороти відчуття 

тривоги, страху за життя рідних, близьких, знайомих, що зараз переповнюють та 

виснажують кожного. 

Під час проведення кураторської години були надані поради щодо опанування 

тривоги, страху та панічних атак. Також були розглянуті вправи дихальної 

гімнастики або йоги. 

 
 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

   

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 
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Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

На початку квітня проведено  кураторську годину на тему: «Запобігання 

торгівлі людьми в умовах воєнної агресії». 

Під час проведення кураторської години були розглянуті основні питання 

щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії та підвищення 

загального рівня правової свідомості студентів, формування навичок безпечної 

поведінки під час подорожі, у новому місці перебування та вдома, виховання поваги 

до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від 

торгівлі людьми. 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 
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Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

  
Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

 
 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

  

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 
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Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

У період з 3 по 10 травня 2022 року провели виховну годину «STOP БУЛІНГ!» 

з метою ознайомлення студентів з поняттям «булінг», вироблення системи дій при 

виникненні булінгу у навчальному закладі та розвитку впевненості у собі і 

психологічної компетентності. 

Куратори груп розказали здобувачам вищої освіти про адміністративну 

відповідальність проявів булінгу. Звернули увагу на види булінгу та дали 

рекомендації як діяти жертві булінгу. Куратори наголосили, що при любих проявах 

булінгу здобувачі вищої освіти можуть звернутись до свого куратора.  

 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

   

Факультет технології та товарознавства харчових 

продуктів і продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові 

технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 
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Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-

ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 

Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 

Згідно з Розпорядженням № 54/Р5 від 22.04.2022 р. для здобувачів вищої 

освіти усіх курсів відбулась виховна бесіда на тему «Вивчення ризиків, пов’язаних 

із вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правил поводження з такими 

предметами».  

Під час бесіди були розглянуті основні види вибухонебезпечних предметів 

(вибухові речовини, боєприпаси, піротехнічні засоби, ракети, саморобні вибухові 

пристрої), визначені ознаки небезпечних районів, показані попереджувальні знаки 

небезпечних районів,  

Слухачів ознайомлено з основними правилами безпечної поведінки та 

алгоритмом дій цивільних осіб при виявленні вибухонебезпечного або підозрілого 

предмету, особливостями надання домедичної допомоги постраждалим  цивільною 
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особою та відповідальністю за власні дії відповідно чинному законодавству 

України. 

 

 

 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

  
 

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 

 

 

Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

 

 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 
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Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет комп'ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту 

старший куратор Цапенко Л.М. 

 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

В період з 16-20 травня 2022 року був проведений інструктаж з безпеки 

життєдіяльності перед початком літніх канікул. 

Куратори груп ознайомили здобувачів вищої освіти з Інструкцією з безпеки 

під час літніх канікул. Куратори звернули увагу, що дана інструкція поширюється 

на всіх учасників навчально-виховного процесу.  

 
 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної 

механіки 

старший куратор Басов А.М. 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу 

старший куратор Берегова О.М. 

 

 

 

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу 

старший куратор Вікуль С.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 181 «Харчові технології») 

старший куратор Голінська Я.А. 
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Факультет економіки, бізнесу та контролю 

старший куратор Гриньків О.В. 

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації 

старший куратор Гурський О.О. 

 
 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу 

старший куратор Делі І.І. 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-

готельного бізнесу (спец. 241 «Готельно-ресторанна справа») 

старший куратор Коваленко Н.О. 

 

 
Факультет нафти, газу та екології 

старший куратор Мадані М.М. 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 

старший куратор Шишко О.Г. 

 

На кураторських годинах обговорюються питання взаємовідносин у групі, між 

студентами та викладачами, у родині. 

Усіма кураторами факультетів були проведені бесіди зі студентами щодо 

можливості та привабливості підписки газети «Технолог», проблематика якої 

присвячена актуальним питанням життя ОНТУ та суспільства в цілому. 

Постійним об'єктом уваги кураторів продовжує залишатися санітарно-

гігієнічна та протипожежна перевірка проживання студентів в гуртожитку. Про 

наслідки порушення правил проживання в гуртожитку (шум, куріння, розпивання 

спиртних напоїв, використання побутової техніки без дотримання правил пожежної 

безпеки) всі студенти попереджені.  

Ведуться електронні журнали кураторів. 
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Контроль роботи кураторів здійснюється шляхом звітності на засіданнях 

кафедр, на засіданнях Рад факультетів, на засіданні постійно діючої комісії Вченої 

ради ОНТУ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, перевірки 

журналів кураторів, бесідами зі студентами та рейтинговою оцінкою. 

Слід відмітити старших кураторів, які здали звіти вчасно і в повному обсязі, 

були активними протягом року це: Мадані М.М (НГТтаЕ), Берегова О.М.(ТВтаТБ), 

Гриньків О.В. (ЕБіК), Вікуль С.І. (Т,ТХПта ПБ), Басов А.М. (НТтаІМ). 

Старші куратори всіх факультетів Одеського національного технологічного 

університету відвідували засідання Гуманітарної ради університету, звітували на 

постійно діючій комісії Вченої ради ОНТУ з виховної роботи, соціальних питань, 

оздоровлення і спорту та відвідували круглі столи з виховної роботи з викладачами 

та здобувачами. 

Всі фотозвіти про проведені заходи своєчасно розташовувалися на сайті 

факультету, сайті, присвяченому студентському життю ОНТУ, та на сторінках 

Фейсбуку.  

 

Старший куратор ОНТУ, Вікторія МІЛЬЧЕВА 

 

 


