
9 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності Геодезія та 

землеустрій ОДАУ та викладачі долучились до написання радіодиктанту. 

 

 

 

9 ноября 2021 года студенты специальности «Геодезия и землеустройство» 

ОГАУ и преподаватели присоединились к написанию радиодиктанта 

национального единства. 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



Ми - єдина країна! Попри всі негаразди, ми прагнемо одного – спокою, миру 

та чистого блакитного неба над головою. 

27 жовтня 2021 року на інженерно-економічному факультеті ОДАУ 

спеціальності "Геодезія та землеустрій"  доцентом кафедри агроінженерії 

Сакуном Миколою Миколайовичем під керівництвом заступника декана з 

виховної роботи Татьяна Мовчан  проведено кураторську годину, присвячену 

76-тій річниці вигнання нацистських окупантів із України. В цей день 

вшановують українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів, 

будучи в лавах Червоної армії або Української повстанської армії. Вигнання 

нацистів стало вагомим кроком до здобуття Україною Незалежності. 

Дякуємо лекторові за чудову  доповідь та можливість переглянути цікаві 

кадри. Пам’ятаймо, що саме від нас з вами залежить майбутнє України. 

Будьмо гідними своїх пращурів, любімо рідну землю, бережімо волю та 

незалежність нашої країни! Поважаймо свій народ і свою мову! 

 

 

 

Мы – единственная страна! Несмотря на все проблемы, мы стремимся к 

одному – покою, миру и чистому голубому небу над головой. 

27 октября 2021 года на инженерно-экономическом факультете ОГАУ 

специальности "Геодезия и землеустройство" доцентом кафедры 

агроинженерии Сакуном Николаем Николаевичем под руководством 

заместителя декана по воспитательной работе Татьяны Мовчан проведен 

кураторский час, посвященный 76-й годовщине изгнания нацистских 

оккупантов из Украины. В этот день чтят украинцев, отдавших жизнь, 

выгоняя нацистских оккупантов, будучи в рядах Красной армии или 

Украинской повстанческой армии. Изгнание нацистов стало значительным 

шагом к получению Украиной Независимости. Спасибо лектору за отличный 



доклад и возможность посмотреть интересные кадры. Помните, что именно 

от нас с вами зависит будущее Украины. Будем достойны своих предков, 

любим родную землю, бережем свободу и независимость нашей страны! 

Давайте уважать свой народ и свой язык! 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

13 жовтня 2021 року кураторами спеціальності "Геодезія та землеустрій" 

(Тетяною Мовчан, Ольгою Панасюк,  Оксаною Варфоломеєвою) проведено 



кураторську годину зі здобувачами вищої освіти 1-4 курсів, присвячену дню 

українського козацтва. Студенти 3 курсу Наталя Семикрас, Шаповал Артур, 

Шлапак Вікторія  проявили ініціативу і активність, підготувавши дуже 

цікавий матеріал презентації. 

 

 

13 октября 2021 кураторами специальности "Геодезия и землеустройство" 

(Татьяной Мовчан, Ольгой Панасюк, Оксаной Варфоломеевой) проведен 

кураторский час со студентами 1-4 курсов, посвященный дню украинского 

казачества. Студенты 3 курса Наталья Семикрас, Шаповал Артур, Шлапак 

Виктория проявили инициативу и активность, подготовив интереснейший 

материал презентации. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

6 жовтня 2021 року на кураторській годині здобувачі вищої освіти 

спеціальності "Геодезія та землеустрій" зустрічались з практичним 

психологом Дубовик Анною. Першокурсники  Працювали на тему "Депресія 

і алгоритм виходу з стану". Опанували, як тримати себе в тонусі.  

Старшокурсники працювали на тему "Адаптація до навчального процесу, 

відношення до дистанційного навчання, способи розв'язання проблем 

дистанційного навчання через згуртованість групи". До нас залучились також 

студенти спеціальності"Агроінженерія", які отримали новий багаж знань з 

психологічної підтримки. 

 

 

6 октября 2021 на кураторском часе студенты специальности "Геодезия и 

землеустройство" встречались с практическим психологом Дубовик Анной. 

Первокурсники работали на тему "Депрессия и алгоритм выхода из 

состояния". Овладели, как держать себя в тонусе. 

Старшекурсники работали на тему "Адаптация к учебному процессу, 

отношение к дистанционному обучению, способы решения проблем 

дистанционного обучения через сплоченность группы". К нам привлеклись 

также студенты специальности "Агроинженерия", получившие новый багаж 

знаний по психологической поддержке. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

ВШАНУВАННЯ ПАМЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 

29 вересня 2021 року український народ вшановує пам'ять невинних жертв, 

розстріляних  гітлерівцями в Бабиному Яру в Києві. 

Ця трагічна дата є символом нацистської політики знищення людей в Україні  

і символом «Голокосту від куль». 

Страшні  сторінки історії Голокосту неможливо виправити, але можна гідно 

вшанувати пам'ять невинних жертв, серед яких були євреї, роми, українські 

націоналісти, військовополонені та інші соціальні і національні групи, яких 

окупанти вважали ворогами. 

Кожен із громадян України повинен працювати над виробленням стійкого 

негативного відношення до фактів приниження людської гідності, 

дискримінації і посягання на священне право кожного громадянина – право 

на життя.  

Студенти 1 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, під 

керівництвом куратора курсу Панасюк О.П., завідувача  кафедри філософії 

Чебан О.М. та викладача кафедри Федорової І.В. організували он-лайн 

конференцію для здобувачів вищої освіти 1 – 4 курсів інженерно-

економічного факультету. 

Трагедія, яка змінила хід історії України ХХ сторіччя була відображена в 

презентаціях студентками Потапенко Є., Шамановою С. та Вдовіною І. 

Учасники конференції з болем і сумом вшанували пам'ять загиблих 

хвилиною мовчання та з великим інтересом слухали доповідачів 

першокурсниць. 

Історія живе, поки її вивчають та пам’ятають.  

Вічна пам'ять всім загиблим в Бабиному Яру! 



 

ПОЧТЕНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БАБЬЕГО ЯРА 

29 сентября 2021 года украинский народ чтит память невинных жертв, 

расстрелянных гитлеровцами в Бабьем Яру в Киеве. 

Эта трагическая дата является символом нацистской политики уничтожения 

людей в Украине и символом Холокоста от пуль. 

Страшные страницы истории Холокоста невозможно исправить, но можно 

достойно почтить память невинных жертв, среди которых были евреи, ромы, 

украинские националисты, военнопленные и другие социальные и 

национальные группы, которых оккупанты считали врагами. 

Каждый гражданин должен работать над выработкой устойчивого 

негативного отношения к фактам унижения человеческого достоинства, 

дискриминации и посягательства на священное право всех – право на жизнь. 

Студенты 1 курса специальности 193 «Геодезия и землеустройство», под 

руководством куратора Панасюк О.П., заведующего кафедрой философии 

Чебан А.М. и преподавателя кафедры Федоровой И.В. организовали он-лайн 

конференцию для студентов 1-4 курсов инженерно-экономического 

факультета. 

Трагедия, изменившая ход истории Украины ХХ века, была отражена в 

презентациях студентками Потапенко Е., Шамановой С. и Вдовиной И. 

Участники конференции с болью и печалью почтили память погибших 

минутой молчания и с большим интересом слушали докладчиков 

первокурсниц. 

История живет, пока ее учат и помнят. 

Вечная память всем погибшим в Бабьем Яру! 

 



 

 



 

 

20 вересня 2021 року відбулася зустріч доцента кафедри землеустрою та 

кадастру ОДАУ Тетяни Мовчан з учнями 10-их та 11-их класів Одеського 

ліцею 82. Разом зі старшокласниками на зустрічі були присутні класні 

керівники.  Мовчан Тетяна презентувала всі спеціальності, які є в Одеському 

державному аграрному університеті, розказала про переваги навчання в 

нашому заклад вищої освіти, про співпрацю з університетами інших держав, 

про навчальну практику за кордоном і перспективи працевлаштування. 

Також зупинилася на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій". 

Школярі зацікавилися наданою інформацією і вже розглядали наш  ОДАУ 

для продовження своєї освіти. 

 

 

20 сентября 2021 состоялась встреча доцента кафедры землеустройства и 

кадастра ОГАУ Татьяны Мовчан с учениками 10-х и 11-х классов Одесского 

лицея 82. Вместе со старшеклассниками на встрече присутствовали классные 



руководители. Мовчан Татьяна презентовала все специальности, которые 

есть в Одесском государственном аграрном университете, рассказала о 

преимуществах обучения в нашем заведении, о сотрудничестве с 

университетами других государств, об учебной практике за рубежом и 

перспективах трудоустройства. Также остановилась на специальности 193 

"Геодезия и землеустройство". 

Школьники заинтересовались предоставленной информацией и 

рассматривали наш ОГАУ для продолжения своего образования. 

 

 



 

 



 



 

 

 

Щойно школярі стали студентами першого курсу спеціальності 193 "Геодезія 

та землеустрій", як вирішили разом з куратором Панасюк Ольгою 

Пантелеєвною взяти активну участь в покращенні рідного міста під гаслом: 



"Зробимо Україну та наше місто Одеса чистою разом!". Пишаємось нашими 

першокурсниками і їх куратором!!! 

 

Только школьники стали студентами первого курса специальности 193 

"Геодезия и землеустройство", как решили вместе с куратором Панасюк 

Ольгой Пантелеевной принять активное участие в улучшении родного города 

под лозунгом: "Сделаем Украину и наш город Одесса чистой вместе!". 

Гордимся нашими первокурсниками и их куратором! 

 

 



 

 

15 вересня 2021 року на інженерно-економічному факультеті відбулась 

розширена кураторська година, організована заступником декана з виховної 



роботи Тетяною Мовчан на тему: "Героїчна оборона Одеси". Ініціатором 

проведення даного заходу був доцент кафедри агроінженерії Сакун Микола 

Миколайович, який підготував чудову доповідь з презентаціями та 

відеороликами. На захід зібрались здобувачі 1 -4 курсів і отримали 

задоволення від почутого в побаченого. В підведення підсумку, вирішили, 

що старші курси, які мають досвід, беруть шефство над першокурсниками і 

проводять на вихідних для них екскурсії історичним містом. Дякуємо 

кураторам Панасюк О.П. та Варфоломеєвій О.А. за допомогу в організації 

проведення даного заходу. 

 

15 сентября 2021 года на инженерно-экономическом факультете состоялся 

расширенный кураторский час, организованный заместителем декана по 

воспитательной работе Татьяной Мовчан на тему: "Героическая оборона 

Одессы". Инициатором проведения данного мероприятия был доцент 

кафедры агроинженерии Сакун Николай Николаевич, который подготовил 

отличный доклад с презентациями и видеороликами. 

На мероприятие собрались студенты 1-4 курсов и получили удовольствие от 

услышанного у увиденного. В подведение итога решили, что старшие курсы, 

имеющие опыт, берут шефство над первокурсниками и проводят на 

выходные для них экскурсии по историческому городу. Спасибо кураторам 

Панасюк О.П. и Варфоломеевой О.А. за помощь в организации проведения 

данного мероприятия. 

 



 

 



 

 



 

 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА 

Для забезпечення постійного керівництва навчально-виховним процесом у 

кожну академічну групу призначаються куратори. Куратор академічної групи 

здійснює свою діяльність спільно із студентським самоврядуванням з 

урахуванням інтересів і соціальних запитів здобувачів вищої освіти. На фото 

куратор 3 -го курсу Тетяна Мовчан  зафіксувала фрагмент такої зустрічі , що 

відбулась 8 вересня 2021 року. 

 

 

Для обеспечения постоянного руководства учебно-воспитательным 

процессом в каждую академическую группу назначаются кураторы. Куратор 

академической группы осуществляет свою деятельность совместно со 

студенческим самоуправлением на основе интересов и социальных запросов 

студентов. На фото куратор 3-го курса Татьяна Мовчан зафиксировала 

фрагмент такой встречи 8 сентября 2021 года. 



 

 

31 серпня 2021 року для вчорашніх абітурієнтів, а тепер вже першокурсників 

ОДАУ відбулось свято посвячення в студенти - мить, коли колишній школяр 

стає студентом та починає свій шлях до знань і омріяної професії. Саме тут 

майбутні студенти змогли познайомитися зі своїм деканом інженерно-

економічного факультету спеціальності "Геодезія та землеустрій" Оксаною 

Малащук, а також побачити, хто ж буде навчатися з ними протягом кількох 

найближчих років. Після урочистої частини новоспечені студенти вирушили 

до своїх майбутніх аудиторій, ближче познайомились зі своїм куратором 

Ольгою Панасюк  і викладачами.  А вже 1 вересня для них почнеться нове 

життя, де вони гордо зможуть називати себе студентами. Заступник декана з 

виховної роботи Тетяна Мовчан була присутня на знайомстві куратора зі 

студентами 1 курсу, де у дружній атмосфері за чашкою чаю з солодощами і 



святковим караваєм, діти давали коротку характеристику про себе, ділились 

своїми захопленнями і досягненнями, обрали старост і ознайомились з 

особливостями освітнього процесу в ОДАУ. 

Бажаємо нашим першокурсникам успіхів у навчанні та світлого майбутнього. 

У добру путь за знаннями! 

 

 

31 августа 2021 для вчерашних абитуриентов, а теперь уже первокурсников 

ОГАУ состоялся праздник посвящения в студенты - момент, когда бывший 

школьник становится студентом и начинает свой путь к знаниям и 

мечтательной профессии. Именно здесь будущие студенты смогли 

познакомиться со своим деканом инженерно-экономического факультета 

специальности "Геодезия и землеустройство" Оксаной Малащук, а также 

увидеть, кто будет учиться с ними в течение нескольких ближайших лет. 

После торжественной части новоиспеченные студенты отправились в свои 

будущие аудитории, ближе познакомились со своим куратором Ольгой 

Панасюк и преподавателями. А уже 1 сентября для них начнется новая 

жизнь, где они с гордостью смогут называть себя студентами. 

Заместитель декана по воспитательной работе Татьяна Мовчан 

присутствовала на знакомстве куратора со студентами 1 курса, где в 

дружеской атмосфере за чашкой чая со сладостями и праздничным караваем, 

дети давали краткую характеристику о себе, делились своими увлечениями и 

достижениями, выбрали старост и узнали об особенностях учебного процесса 

в ОГАУ. 

Желаем нашим первокурсникам удачи в учебе и светлого будущего. В 

добрый путь за знаниями! 

 



 

 



 



 

 

 

ПИШАЄМОСЬ НАШИМИ ВИПУСКНИКАМИ!!! 

Студент з Марокко Абделгафур Захед отримав землевпорядну освіту в 

ОДАУ і гідно працює за фахом в Україні. Бажаємо всім нашим випускникам 

ставити високі цілі та досягати їх, підкорювати нові вершини знань, бути 

справжніми патріотами та сміливо йти до здійснення заповітних мрій! 

 



 

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ! 

Студент из Марокко Абделгафур Захед получил землеустроительное 

образование в ОГАУ и работает по специальности в Украине. Желаем всем 

нашим выпускникам ставить высокие цели и добиваться их, покорять новые 

вершины знаний, быть настоящими патриотами и смело стремиться к 

осуществлению заветных мечтаний! 

 



 

 

26 травня 2021 року до нас на спеціальність Геодезія та землеустрій завітали 

випускники Петрівського аграрного коледжу. Майбутні абітурієнти 



отримали відповіді на свої запитання щодо вступу до закладу вищої освіти, а 

також яскраві враження від відвідування нашого Університету! Викладачами 

спеціальності проведено екскурсію кафедрами та аудиторіями навчального 

корпусу. Вступники із перших вуст почули про переваги, які мають 

випускники спеціальності «Геодезія та землеустрій» на ринку праці, 

дізналися про особливості навчання на факультеті. Їм розповіли про 

перемоги студентів у різноманітних олімпіадах і конкурсах, про можливість 

стажування за кордоном. Також їм розповіли про наукову та спортивну 

діяльність студентів та про їхнє дозвілля. Сподіваємось, що бажання 

здобувати вищу освіту саме в ОДАУ в наших гостей тільки посилиться!!! 

 

 

26 мая 2021 специальность «Геодезия и землеустройство» посетили 

выпускники Петровского аграрного колледжа. Будущие абитуриенты 

получили ответы на свои вопросы относительно поступления в ОГАУ, а 

также яркие впечатления от посещения нашего Университета! 

Преподавателями специальности проведена экскурсия по кафедрам и 

аудиториям учебного корпуса. Поступающие из первых уст услышали о 

преимуществах, которые имеют выпускники специальности «Геодезия и 

землеустройство» на рынке труда, узнали особенности учебы на факультете. 

Им рассказали о победах студентов в различных олимпиадах и конкурсах, о 

возможности стажировки за границей. Также им рассказали о научной и 

спортивной деятельности студентов и об их досуге. Надеемся, что желание 

получать высшее образование именно в ОГАУ у наших гостей только 

усилится!!! 

 



 

 



 

 

 

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗВИЧНОГО РЕЖИМУ НАВЧАННЯ. 

12 травня 2021 року доцентом кафедри землеустрою та кадастру ОДАУ 

Тетяною Мовчан проведено кураторську годину на тему: "Адаптивний 

карантин продовжено". Здобувачі вищої освіти з розумінням ставляться до 

піклування з боку викладачів, адже один колектив – єдиний механізм, який 



має працювати синхронно та злагоджено, особливо у такій складній 

епідеміологічній ситуації. 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРИВЫЧНЫЙ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. 

12 мая 2021 доцентом кафедры землеустройства и кадастра ОГАУ Татьяной 

Мовчан проведен кураторский час на тему: "Адаптивный карантин продлен". 

Соискатели высшего образования с пониманием относятся к попечительству 

со стороны преподавателей, ведь один коллектив – единственный механизм, 

который должен работать синхронно и слаженно, особенно в такой сложной 

эпидемиологической ситуации. 

 



 

 

8 травня 2021 року з нагоди  76-ї річниці Великої Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, вшановуючи пам’ять воїнів, які героїчно відстояли 

наше невід’ємне право жити вільно на рідній землі, відбулося покладання 

квітів. 



В цей день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємось та 

складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни 

відбудували рідну країну, своїми справами утверджували мир та злагоду на 

Українській землі. 

 

 

8 мая 2021 года по случаю 76-летия Великой Победы над нацизмом во 

Второй мировой войне, чествуя память воинов, героически отстоявших наше 

неотъемлемое право жить свободно на родной земле, состоялось возложение 

цветов. 

В этот день мы вспоминаем всех, чья жизнь унесла война, низко кланяемся и 

соблюдаем глубокое уважение ветеранам, которые на своих плечах вынесли 

груз войны, отстроили родную страну, своими делами утверждали мир и 

согласие на Украинской земле. 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ 

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає 

про славу своїх предків, той сам не вартий пошани», – безсмертний вислів 

М.Т. Рильського.  

6 травня 2021 року доцентом кафедри землеустрою та кадастру ОДАУ 

Тетяною Мовчан проведено кураторську годину для здобувачів вищої освіти 

інженерно-економічного факультету, присвячену дню пам'яті та примирення. 

Доповідач підготувала змістовну цікаву презентацію, присвячену спогадам 

про події Другої Світової війни, пригадала свого дідуся - ветерана Великої 

Вітчизняної війни почесного жителя селища Єланець Миколаївської області 

Тарасенко Сергія Макаровича, який нещодавно помер на 97 році життя (8 

травня 2021 року саме в день пам'яті і примирення виповниться півроку з дня 

його смерті). Зробили висновок, що  історія, яка б вона не була, визначна чи 

дуже прикра, - це найцінніша книга людини, з якої можна постійно черпати 

мудрість, необхідну для побудови гідного прийдешнього. Сподіваємось, що 

участь у подібного роду заходах допоможе виховати у молодих людей повагу 

до історії, до старших поколінь та зробить їх більш людяними! 

 

 

«Кто не знает своего прошлого, тот не стоит будущего, кто не знает о 

славе своих предков, тот сам не достоин уважения», – бессмертное 

изречение М.Т. Рыльского. 

6 мая 2021 года доцентом кафедры землеустройства и кадастра ОГАУ 

Татьяной Мовчан проведен кураторский час для студентов инженерно-

экономического факультета, посвященный дню памяти и примирения. 

Докладчик подготовила содержательную интересную презентацию, 

посвященную воспоминаниям о событиях Второй Мировой войны, 

вспомнила своего дедушку - ветерана Великой Отечественной войны 



почетного жителя поселка Еланец Николаевской области Тарасенко Сергея 

Макаровича, недавно умершего на 97 году жизни  (8 мая 2021 года, именно в 

день памяти  и примирения исполнится полгода со дня его смерти). 

Прошедшее живет рядом с нами. И оно бесценно. Его нужно помнить 

именно ради будущего. 

Заключили, что история, какая бы она ни была, выдающаяся или очень 

досадная, - это самая ценная книга человека, из которой можно постоянно 

черпать мудрость, необходимую для построения достойного грядущего. 

Надеемся, что участие в подобного рода мероприятиях поможет воспитать у 

молодых людей уважение к истории, к старшим поколениям и сделает их 

более человечными! 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

1 квітня 2021 року заступником декана з виховної роботи Мовчан Т.В., 

професором Вікуліною Л.Ф., старшими викладачами Варфоломеєвою О.А. та 

Даніленко О.В. проведено кураторську годину для здобувачів вищої освіти 

освітнього рівня "Бакалавр" спеціальності "Геодезія та землеустрій" на тему: 

"Правила поведінки і безпеки на залізничному транспорті," з метою 

профілактично-роз'яснювальної роботи серед студентів. 

 

1 апреля 2021 заместителем декана по воспитательной работе Мовчан Т.В., 

профессором Викулиной Л.Ф., старшими преподавателями 

Варфоломеевой А.А. и Даниленко Е.В. проведен кураторский час для 

студентов образовательного уровня "Бакалавр" специальности "Геодезия и 

землеустройство" на тему: "Правила поведения и безопасности на 

железнодорожном транспорте" с целью профилактически-разъяснительной 

работы среди студентов. 

 



 

 



 

15 квітня 2021 року  студенти спеціальності "Геодезія та землеустрій" ОДАУ 

залучились до заходу, на тему «Гордість і пам’ять», який провела  

Херсонська наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. Дана зустріч дуже 

нагальна, вона була присвячена активізації уваги молоді до подій 

антитерористичної операції на Донбасі в межах проєкту «Моя Україна – у 

серці єдина». Дуже вдячні колегам Херсонського державного аграрно-

економічного університету за запрошення, сподіваємось на подальшу 

співпрацю, адже такі заходи сприяють становленню національної свідомості 

нашого молодого покоління, формують їх світогляд. 

 

 

15 апреля 2021 студенты специальности 193 "Геодезия и землеустройство" 

ОГАУ привлеклись к мероприятию, на тему «Гордость и память», которое 

провела Херсонская научная библиотека им. Олеся Гончара. Данная встреча 

очень актуальна, она была посвящена активизации внимания молодежи к 

событиям антитеррористической операции на Донбассе в рамках проекта 



«Моя Украина – в сердце едина». Благодарим коллег Херсонского 

государственного аграрно-экономического университета за приглашение, 

надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь такие меры способствуют 

становлению национального сознания нашего молодого поколения, 

формируют их мировоззрение. 

 

 

 


