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Одеса - 2022 



1). 01.09.2021 року відбулося посвячення в студентство всіх першокурсників, в 

тому числі і студенти спеціальності 193 прийняли активну участь. 

 

 

 

2). Після присвячення відбулося знайомство з викладачами 

кафедр, деканом, розподіл в творчі гуртки, колективи 

 

3). Відбулась бесіда з деканом, вибір старости курсу 



 

     

4). 08.09.2021 року був проведений інструктаж з безпеки життєдіяльності для 

здобувачів вищої освіти. Знайомство з положенням про освіту. 

 5). 15.09.2021 р. кураторська година на тему: «Героїчна оборона Одеси», яку 

проводив доцент Сакун М.М. з демонстрацією документальних фільмів, 

фотографій тощо.  

 

 

6). 18.09.2021 р. Участь в загальноміській акції з прибирання сміття в скверах та 

парках м.Одеси 



 

21 вересня, 2021р. відбулася кураторська година для першокурсників, 

була запрошена штатний психолог ОДАУ Ганна Віталіївна.  Для 

налагодження комунікації між одногрупниками та кращого 

сприйняття нового статусу "здобувач вищої освіти". 

 

7). 22.09.2021 року кураторська година про правила поведінки в соціальних 

мережах. 

8). 29.09.2021 р. кураторська година присвячена Дню бібліотекаря, відвідування 

бібліотеки ОДАУ 



 

9). 29.09.2021 р 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру ВШАНУВАННЯ 

ПАМЯТІ ЖЕРТВ БАБИНОГО ЯРУ 

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 

студентів 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. 

 



30 вересня, 2021р. пройшла лекція вшанування дня пам'яті загиблих в 

Бабиному Яру організували працівники бібліотеки Одеський 

Державний Аграрний Університет для здобувачів вищої освіти 

 

10). 06.10.2021 р. Кураторська година на тему : «Вчителем школа стоїть» 

 

11). 13 жовтня 2021 року кураторська година присвячена Дню Захисника 

України 



 

 

12). 20.10.2021 року виховна робота зі студентами  про їх права та обов’язки 

 

 

 

13). 10 листопада 2021 року День української писемності та мови. Була 

проведена кураторська година, в якій студенти взяли активну участь 



 

студентка 1 курсу Заблоцька Інна приєдналася до написання всеукраїнського 

диктанту 

 

14). 17.11.2021 р. Тематичне заняття присвячене Міжнародному дню студента 



 

18 листопада 2021 року відбулась кураторська година зі здобувачами вищої 

освіти спеціальності "Геодезія та землеустрій" ОДАУ з питань виборів голів 

студради . 



15). 24.11.2021 р Кураторська година присвячена Дню друзів 

 

 

24 листопада 2021 року зі здобувачами вищої освіти спеціальності "Геодезія та 

землеустрій" проведена кураторська година на тему "Вшанування пам'яті жертв 

Голодомору". Лектори - Чебан О.М., Федорова І.В., Мельник Ю.П. 

 

16) З 22.11 по 01.12 відбувся конкурс, а 7 грудня, 2021 року  відбулись  чергові 

вибори голів студентської ради університету, факультетів та гуртожитків. 



Обрали новообрану голову студентської ради факультету Геодезії, землеустрою 

та агроінженерії - Вдовіну Іванну, студентку 1 курсу спеціальності 193 

"Геодезія та землеустрій". 

 

2 грудня відбулася кураторська годна «Обери щасливе життя» 

присвячена боротьбі проти сніду. Метою є виховувати почуття 

відповідальності за власну поведінку та ведення здорового способу 

життя, виховувати почуття цінності людського життя, навчати 

толерантному ставленню до людей, які живуть з ВІЛ, розвивати 

навички публічних виступів.  

 

7 грудня, 2021р. провели День української хустки, одразу полюбилося 

жіноцтву нашого університету ОДАУ, а відтак яскраво і колоритно 

його відзначають щороку. 



 

17). 8 грудня 2021 року, студенти відвідали загальну кураторську годину, 

організовану кафедрою філософії, історії і політекономії на тему «Андріївські 

вечорниці». Студенти підготували цікавий ретроспективний матеріал про свято 

Калити й про Андрія Первозванного — християнського святого. Безумовно, до 

обрядів сьогодні ми зовсім по-іншому ставимося, бо інакша картина світу і 

мислення в людей, але знання історії культури нас об’єднує і показує повноту 

традицій та основ ментальності українського народу. На кураторську годину 

була запрошена випускниця ОДАУ, начальник відділу культури Ананьївської 

міської ради Ольга Сагала, яка відзначила важливість спадкоємної традиції 

українського народу. 

 



 

18). Куратори провели кураторську годину на теми "Міжнародний День 

Волонтера",  "30 років ЗСУ" 

7 грудня 2021 року відбулась кураторська година зі здобувачами вищої освіти 

спеціальності "Геодезія та землеустрій" ОДАУ. Куратори Татьяна Мовчан, 

Ольга Панасюк, Олена Даніленко та Oksana Varfolomeeva індивідуально зі своїм 

курсом провели зустріч на тему "День волонтера" 

 

 



11 грудня 2021 року відбувся науково-практичний семінар для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників,залучені в 

семінарі студенти 1 курсу магістратури. 

 

19). 22.12.2021 р. Правила безпеки при активному відпочинку на канікулах 

 

20). 22 січня 2022 р. – День Соборності України, студенти приєдналися до 

святкування 

 



 

21). 25.01.2022 р.  привітання з Днем студента  

 

28 січня виповнюється 125 років письменнику, драматургу, 

сценаристу, редактору - Валентину Петровичу Катаєву.  

- Меморіальна дошка пам‘яті встановлена на  адміністративному 

навчальному  корпусі  ОДАУ за адресою Пантелеймонівська,13. 

- Університетська спільнота щороку вшановує пам‘ять  

Письменника! 



-  

22). 02.02.2022 р. Благодійність в університеті та шляхи доручення. Бесіда та 

участь студентів 

08 лютого 2022р. здобувачі ФГЗА приймали участь в конкурсі «Стріла Амура»-

присвяченому дню закоханих.  

 

23). 16.02.2022 р. Кураторська година зі здобувачами 1 курсу присвячена Дня 

Державного герба України 

16 лютого 2022 року відбулась загальнофакультетська кураторстку 

година, на якій о 10 годині прослухали гімн України на честь дня єднання, що 

прийнятий з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення 

його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-

пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. 



 

Щороку 16 лютого в Україні на державному рівні 

відзначатимуть нове державне свято — День єднання. 

Відповідний Указ № 53/2022 опублікований на сайті глави 

держави. Ректорат, професорсько-викладацький склад, співробітники 

та здобувачі вищої освіти ОДАУ відзначили День єднання. 

 

17лютого 2022р. Студрада ОДАУ огранізувала онлайн-конкурс «Кращий 

студент Одау-2021.  



17 лютого Всесвітній день спонтанного прояву доброти, який відзначається в 

усьому світі 

 

18 лютого відбулося вручення дипломів магістра випускникам ФГЗА 

 

22 лютого 2022 року відбулася зустріч проректора з наукової роботи та 

міжнародних зв'язків Олексія Данчука зі здобувачами факультету  



  

24).  23.02.2022 р. Кураторська година до 151-річниці від дня народження Лесі 

Українки 

23лютого 2022р. була проведена на факультеті кураторська година на тему 

«Пожежна безпека» 

 

9 березня Студентська рада Одеського державного аграрного університету за 

підтримки викладачів та співробітників ЗВО звернулася до студентів та 

викладачів усіх аграрних навчальних закладів України з пропозицією надання 

допомоги по поселенню, прихистку та їжі та речей першої необхідності 

 



25). 09.03.2022 р. Кураторська година до 204-ї річниці від дня народження 

Тараса Шевченка 

 

 

12.03.2022 р. Кураторська година присвячена дню землевпорядника 

 

На виконання розпорядження Голови Одеської обласної військової 

адміністрації Максима Марченка Одеський Державний Аграрний Університет з 

14 березня відновив навчальний процес у дистанційному форматі. Студенти 

психологічно готові до зустрічей 

https://www.facebook.com/groups/127226462633721/user/100034563351525/?__cft__%5b0%5d=AZXkQovR3R-c7qdokVumLFXjTPIIij10l5713cTGOnufYoYDwzJaZ75-Qvu4GGw_QjiA0l_LJ258hKdS0NuVYG850qWNpvlOtaEI5ako8yBKbVwgLDodSAzdJUXJsWmuULeTzmTgTZuhstthjba1Dmeh&__tn__=-%5dK-R


 

26). 23.03.2022 р. Обговорення морально-етичних проблем. Протидія булінгу 

27). 30.03.2022 р. Тематична бесіда на тему «Людину прикрашає поведінка». 

Студентський дрес-код 

6 квітня 2022 року заступник декана з виховної роботи спеціальності "Геодезія 

та землеустрій" Мовчан Тетяна провела загальноуніверситетську кураторську 

годину на тему : "Як не стати жертвою торгівлі людьми під час війни". 



 

5 квітня 2022 року професорсько-викладацький склад кафедри геодезії, 

землеустрою та земельного кадастру ОДАУ разом зі здобувачами вищої освіти 

долучились до вебінару для студентів факультету землевпорядкування. Мортен 

Хартвігсен (доктор філософії, офіцер з питань землекористування, координатор 

регіональних ініціатив Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(ФАО) у Європі та Центральній Азії)  розповів про особливості законодавства й 

добровільні принципи консолідації земель у Європейських країнах. 

13 квітня 2022 року доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного 

кадастру ОДАУ Тетяна Мовчан в рамках профорієнтаційної роботи, провела 

онлайн-лекцію для майбутніх абітурієнтів (учнів 9-11 класів) на тему "Земельні 

ресурси України як об'єкт державного земельного кадастру". До заходу 

залучились і студенти 1-4 курсів ОДАУ спеціальності 193. 

27 квітня 2022 року кураторами академічних груп спеціальності Геодезія та 

землеустрій ОДАУ проведено кураторську годину з приводу поточних 

навчальних питань, підготовки до сесії та ознайомлення зі змінами у графіку 

освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік 



 

28). 20.04.2022 р. Участь в круглому столі сертифікованих інженерів-

землевпорядників. 

 

 

28 квітня 2022р. участь студентів у вебінарі "Організація роботи з 

криптовалютою в Україні", організованому на факультеті економіки та 



управління з ІТ директором ТОВ " Мітрідат Одеса" Олександром Захаровим в 

рамках зустрічей з працедавцями. 

 

29). 04.05.2022 р. Кураторська година до святкування Дня матері та Дня сім’ї  

 

30). 11 травня 2022 Україна та Євросоюз 

 

 



 

31). 18 травня 2022 Кураторська година 

 

 



32). 19.05.2022 р. Участь студентів у конкурсі до Дня вишиванки. Студентка 

Короленко Ірина прийняла активну участь та декламувала українського вірша 

 

З 16 по 20 травня 2022р. дуже насичено пройшов тиждень 

української мови в Одеський Державний Аграрний Університет.  

Протягом тижня здобувачі та викладачі мали змогу відвідувати 

заходи, організовані кафедрою української та іноземних мов.  

Серед вебінарів слід виділити: " Слово рідне, ти мені - від Бога, 

ти мого народу оберіг", диспут " Українська мова вчора, сьогодні і 

завтра", "Вишиванка - код нації",  " Україна - це  Європа".  

В ході проведення тижня української мови було запроваджено 

фотоконкурс "Як ми вчимо рідну мову " та конкурс творчих есе. 

  



25 травня 2022 року професорсько-викладацький склад кафедри геодезії 

землеустрою та земельного кадастру ОДАУ разом зі здобувачами вищої освіти 

стали учасниками он-лайн лекції «Управління земельними ресурсами та 

планування землекористування на прикладі Німеччини – перспективи для 

України». 

33). 25 травня 2022 року відбулась кураторська година, організована Оксана 

Чебан та Інною Федоровою на тему: "Вшанування пам'яті жертв політичних 

репресій". Здобувачі вищої освіти спеціальності "Геодезія та землеустрій" 

ОДАУ  отримали задоволення від проведеного заходу, відчули ефект 

абсолютної присутності лектора поряд зі слухачем, хоча виховна робота 

проводилась онлайн. Лектор ознайомив з трагічним минулим нашого народу, 

спонукав бережно ставитися до історії своєї країни, розкривати як білі, так і 

чорні її сторінки. 

 

34). 08.06.2022 року Виховна година до Дня Конституції України 

 



 

11 червня викладачами кафедри філософії, історії і політологіі була проведена 

кураторська година разом зі студентами факультетів Геодезії, землеустрою та 

агроінженерії, "Економіки та управління" та Навчально-науковогого інституту 

біотехнологій і аквакультури. 

 

 



 

 

35). 15.06.2022 р. Обговорення стану екологічної безпеки. Круглий стіл 

 

 

Підготувала старший куратор Мовчан Тетяна Вікторівна 

 


