
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Доповідає: голова студентської ради ОДАУ, Світлана Тичкова



Чергові онлайн-вибори органів студентських рад відбулись 
в університеті 7 грудня 2021 року, де обрали голову 
Студентської ради Університету та факультетів.

Також для СР організували 

зустріч з психологом



8 грудня відбулася перша зустріч голів студентських рад 
та ректором Михайлом БРОШКОВИМ.



Протягом 2021-2022 р.р. було проведено:

До Дня Святого Миколая організували збір благодійних коштів для 
дітей підшефного будинку-інтернату, дітям віком від 6 до 17 років. (с. 
Чорне.)

Зібрані кошти витратили  на купівлю канцтоварів, солодощів та фруктів!



Організовували відеоролики з привітанням Нового 
Року та Різдва Христового!



Провели конкурс «Кращий 

студент ОДАУ-2021», в 

якому перемогла Шамотій 

Анна.



Був проведений вокально-інструментальний конкурс за 

підтримки вокальної студії КЦ ОДАУ.

«ДІАМАНТИ НАШОГО РОДУ»



Студенти ОДАУ взяли активну участь у міських заходах, 
присвячених Дню соборності України.



28 січня виповнилося 125 років письменнику, драматургу, 
сценаристу, редактору - Валентину Петровичу Катаєву, тому 
університетська спільнота щороку вшановує пам‘ять  
Письменника!



Фотоконкурс-виставку "Мандруй. Вивчай. Бережи. 
Люби свою Україну"

Перемогла студентка 4 курсу, ФГЗА
Бура Анастасія Олександрівна



СтудРада організовує конкурс до дня всіх закоханих💕 - "Стріла Амура".

Переможцем конкурсу до дня всіх закоханих - "стає Братінова Марія зі своєю 

другою половинкою, студентка 3 курсу, факультету економіки та управління, 

спеціальності "Облік і оподаткування".



Щороку 16 лютого в Україні на державному рівні відзначатимуть 
нове державне свято — День єднання.

Долучили здобувачів вищої освіти ОДАУ аби відзначити День 
єднання!!!!



17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти. 
Студенти долучилися до ініціативи.



21 лютого, світова 
громадськість відзначає 
Міжнародний день рідної 
мови. 



Студентська рада Одеського 
державного аграрного 
університету за підтримки 
викладачів та співробітників 
ЗВО.

Допомогли з поселенням, 
надали прихисток та їжу та 
речі першої необхідності! 



Організували 
челендж "Весна 
у моєму серці".

Студенти та 
навіть викладачі 
доєдналися до 
челенджу, ми 

отримали багато 
різних фото та 

відео!



Запустили ініціативу «Великодній кошик» впродовж 20.04-23.04 для 
сімей, які втратили домівку, але залишилися в Україні!

На отримані кошти подарували дітям ВПО екскурсію до зоопарку.



Доєдналися до проведення творчого челенджу "Вишиванка -
місток єднання минулого, сьогодення та майбутнього українців"



Привітання 
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !!!



До 14 жовтня - День захисників і 
захисниць України.

Запустили благодійний збір 
" Підтримуємо наші ЗСУ"  для наших 

воїнів, які боронять нашу Україну.

• Зібрали – 12 470 грн.

• Закупили 456 пар 
термошкарпеток та фрукти.

• Подарували нашим студентам –
воїнам ЗСУ та віддали у  
військовий шпиталь 
(Пироговська, 5).



З 24.10 триває челендж "Моя особлива осінь…».

Цей челендж згуртовує людей, які люблять осінь, і тих, хто хоче 
навчитися бачити її особливі фішки.

Тож хутчіш приєднуйся та відправляй свої осінні фото та відео в 
інстаграм та також не забудь:

- відмітити нас в історії чи публікації @odau.education                                                               

- відмічай сторінку свого факультету

- та написати хештег #осіньзодау



Згідно з планом СР:

• Залучили студентів до знімання відео «Чому я вступив до ОДАУ?»

• Впровадили анкетування (планові та позапланові) серед студентів щодо 
якості здобутих знань через уведення в освітній процес нових методів 
навчання, щодо хабарництва та психологічного стану під час воєнного 
стану.

• Онлайн привітання викладачів та студентів з усіма національними та 
державними святами.



• Участь у Дні відкритих дверей ОДАУ.

• Допомога комендантам гуртожитків щодо інформування 
студентів.

• Привітання першокурсників 2022 р.

• Подальша робота студентів ОДАУ в Українській асоціації 
студентів.



Дякую за 
увагу!


