
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ВИХОВНА РОБОТА



Патріотичне виховання

День вишиванки, день 
української писемності

Міжнародний день рідної 

мови



Патріотичне вихованняПатріотичне вихованняПатріотичне виховання

Привітання від ФЕУ з Днем Незалежності України



Патріотичне виховання

День єднання

День соборності України



Привітання здобувачів до дня захисників 
України



Дні доброчинності

Ініціатива «Великодній кошик» для 

сімей, які втратили домівку, але 

залишилися в Україні!

Волонтерська діяльність



Благодійність

Здобувачі ФЕУ долучилися до 

благодійного збору 

студентської ради Одеського 

державного аграрного 

університету " Підтримуємо 

наші ЗСУ" для наших воїнів , 

які боронять нашу Україну



Благодійність

Відвідування 
Чорнянської 
дитячої 
школи-
інтернату з 
нагоди 
Новорічних 
свят



22 грудня 2022 року за 
ініціативи студентської р
ади ОДАУ 
було проведено благодійни
й збір коштів до

Новорічних свят для дітей 
ВПО та ЗСУ, 
які тимчасово мешкають 
в місті Одеса 

Благодійність



Всесвітній день спонтанного прояву доброти



ПЕРЕМОГИ

17лютого 2022р. Студрада

ОДАУ огранізувала онлайн-

конкурс «Кращий студент

Одау-2021».

В конкурсі перемогу набула

студентка ФЕУ, 3 курсу спец.

Менеджмент Анна Шамотій.



ПЕРЕМОГИ

• Шамотій Анна, 
ФЕУ,( вокал) " 
Ой у вишневому 
саду";

• Ярима Аліна, 2 
курс ФЕУ 
(вокал) " Квітка 
душа";

• Харченко Роман, 
2 курс ФЕУ 

( гітара).



ПЕРЕМОГИ

З 11 до 13 жовтня 2022 року проводився 

турнір з шахів серед навчальних закладів 

Одеси та Одеської області. У цьому 

турнірі брала участь студентка ФЕУ 4 

курсу - Клейбатенко Анастасія, яка 

посіла 3 місце серед дівчат, з результатом 

6 виграних партій із 9.



Відвідування музею



Кураторські години

14 серпня 2022 р. відбулася кураторська 

година присвячена ролі особисті в 

історії України на тему 

Левко Лук′яненко - дисидент, політик

21 вересня 2022 року, напередодні Дня партизанської 

слави для здобувачів ФЕУ відбулася кураторська 

година, присвячена цій події



Кураторські години

19 жовтня 2022 р. відбулося обговорення тисячолітніх культурних 

цінностей українського народу закодованих в традиції спадкоємності 

поколінь від Свята Покрови, Дня Козацтва, 80-річчя від заснування УПА 

та Дня захисників та захисниць України.



Кураторські години

23 листопада 2022 року 

на кураторській годині 

було висвітленно 

історію одного зі 

знакових офіційних свят 

України - Дня Гідності 

та Свободи, яке щороку 

відзначають 21 

листопада на честь 

двох революцій: 

Помаранчевої революції 

та Революції Гідності



Кураторські години

22 грудня 2022 року здобувачі 

долучилися до 19-го Мандрівного 

фестивалю документального 

кіно Docudays UA на Херсонщині.

Учасники заходу переглянули 

документальний фільм 

«Фортеця Маріуполь. «Орест» 

режисерки Юлії ГОНТАРУК, який 

створений на основі записів 

спілкування по відеозв’язку 

режисерки з українськими 

військовослужбовцями, які 

опинилися в оточенні на 

Азовсталі в Маріуполі та 

героїчно тримали оборону 

близько двох місяців.

організація «Фонд милосердя та 

здоров’я».



Зустріч з психологом

5 жовтня 2022р. 

відбулася зустріч 

штатного психолога 

ОДАУ Дубовик Ганни 

Віталіївни з 

першокурсниками 

Факультету економіки 

та управління



Факультет економіки та управління чекає 
абітурієнтів в своїй дружній родині!


