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Навчальний рік у здобувачів вищої освіти 2,3,4 

бакалаврського рівня і 2 курсу магістратури розпочався з 1 
серпня 2022 року. 

 •    



 
 

 Кураторська година 10.08.2022. Залучення здобувачів до студентських 
наукових заходів: на 04-06 жовтня 2022 року - у Міжнародному 
студентському науковому форумі  „Студентська молодь і науковий 
прогрес в АПК”, який проводив Львівський національний університет 

природокористування  

 
•    



 

 17.08.2022 року кураторська година на тему: 
«Україна в війні» 

 
 

 

•    



 
 24 серпня 2022 року проведена  загальнофакультетська кураторська година для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на тему 
"Героїчна боротьба українського народу за збереження суверенітету власної 

держави та ідеалів національної гідності".    

 
 

•    



 
 

 31.08.2022 року кураторська година на тему Проведення кураторської 
години на тему: «Як раціонально організувати свою самостійну роботу»  

 
 •    



 
 

 14 вересня 2022 року куратор Татьяна Мовчан  обговорила зі студентами питання 

поточної успішності. Здобувачі вищої освіти отримали відповіді на питання щодо 
графіку навчального процесу, обговорили пункти, згідно яких можна отримати  
додаткові бали в рейтинг. Також говорили про труднощі, пов'язані з написанням 
наукових публікацій, розбирали приклади оформлення літературних джерел. 

 
 

•    



 
 

 14.09.2022 року куратор Ольга Панасюк  відвідала разом із здобувачами вищої освіти 2 курсу 

виховну годину, організовану кафедрою філософії на тему "Василь Стус - дисидент та Герой 
України, що загинув у таборах". Організатори Оксана Чебан та Инна Федорова  провели цікаву 

кураторську годину. 

 
 
•    



15 вересня 2022 року викладачі кафедри геодезії землеустрою та земельного кадастру ОДАУ 
разом зі студентами взяли участь у першому воркшопі з серії авторських семінарів і тренінгів, 
від одного з кращих європейських викладачів-практиків проф. Йоахіма Томаса (екс-керівника 
відділу Міндовкілля, сільського господарства, охорони природи і захисту прав споживачів 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія), організованого НУБІП для студентів-
землевпорядників і геодезистів з України з "Проведення процедури консолідації земель крок за 
кроком".  

•    



21.09.2022 року Кураторська година на тему: «Більш безпечна поведінка / підвищення 
обізнаності про ризики мін  / ВЗВ в Україні . Правила безпечної поведінки у випадку 
артилерійського обстрілу або стрілянини з вогнепальної зброї». Заняття провела студентка 2 
курсу, голова студентської ради Вдовіна Іванна, яка пройшла курси стосовно небезпеки при 
замінування території 

•    



З 19 вересня 2022 року розпочався новий навчальний  2022-2023 рік для 
першокурсників, куратор Смоленська Л.І. привітала  всіх з початком 
навчального року! 

•    



21 вересня 2022 року на факультеті геодезії землеустрою та агроінженерії 
спеціальності "Геодезія та землеустрій" ОДАУ відбулось знайомство 
викладачів з першокурсниками. Декан факультету Оксана Малащук 
представила професорсько-викладацький склад кафедри 

•    



28.09.2022 року Кураторська година – он-лайн зустріч з психологом 
університету Ганною Віталіївною про поведінку під час війни. «Як 
отримувати екологічну рівновагу» 

•    



23 вересня 2022 року на спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 
відбулась онлайн зустріч з виробничником Дмитром Вікторовичем Жмак 
продукт-менеджером  з дощувальної техніки Valley ТОВ "АБА "Астра". Бесіда 
була присвячена темі: "Комплексний підхід для управління водними 
ресурсами за допомогою технічних рішень Valley (Valmont Industries, Inc.)" 

•    



3 жовтня 2022 року студенти та  викладацький склад кафедри геодезія, землеустрій 
та земельний кадастр ОДАУ були запрошені колегами Херсонського державного  
аграрно-економічного університету  Татьяна Мациевич  на міжнародну відкриту 
лекцію, яку проводила  Anetta ZIELIŃSKA  на тему "Впровадження сталого розвитку - 
практичне застосування переробки на прикладі UPCYKLING у галузі архітектури та 
будівництва". 

•    



Практичний психолог Анна Дубовик зустрічалась зі студентами 
2-4 курсів бакалаврського рівня та 2 курсом магістрів 28 
вересня 2022 року. 

•    



28 вересня 2022 року на факультеті геодезії, землеустрою та 
агроінженерії відбулась зустріч студентів першого курсу з 
практичним психологом  Анна Дубовик. Куратор Смоленська Лідія 
Іванівна забезпечила явку своїх підопічних першачків спеціальності 
Геодезія та землеустрій, разом з ними брала участь у дискусії  щодо 
адаптації до нових умов навчання, незвіданого студентського життя 
та навчання під звуки сирен і пошуку безпечного укриття, •    



29 вересня 2022 року для студентів першого курсу спеціальності Геодезія та 
землеустрій ОДАУ була проведена виховна робота, організували яку куратори 
Мовчан  Т.В. та Смоленська Л.І. Голова студентського самоврядування спеціальності 
Вдовіна Іванна провела виховну роботу зі студентами на тему: Більш безпечна 
поведінка / підвищення обізнаності про ризики мін  / ВЗВ в Україні . Правила 
безпечної поведінки у випадку артилерійського обстрілу або стрілянини з 
вогнепальної зброї. 

•    



4 жовтня 2022 року студенти 1-4 курсів спеціальності «Геодезія та землеустрій» 
долучились до XXІІІ Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська 
молодь і науковий прогрес в АПК», організованого Львівським національним 
університетом природокористування. 

•    



5 жовтня 2022 року кураторську годину з першокурсниками спеціальності «Геодезія 
та землеустрій» провела куратор Смоленська Лідія Іванівна. Знайомились один з 
одним, обирали студентський актив, крутили рулетку - обирали доповідача на 
наступну кураторську годину. 

•    



12.10.2022 року Кураторська година. Працівники бібліотеки ОДАУ  провели виховну 
роботу зі студентами всіх спеціальностей на тему "Один день - три свята".  

•    



13 жовтня 2022 року студенти спеціальності "Геодезія та землеустрій" ОДАУ були 
запрошені на гостьову лекцію, організовану агробіотехнологічним факультетом. Іван 
Мринський, декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-
економічного університету, провів лекцію на тему "Ізраїльський досвід вирощування 
плодових культур та винограду". 

•    



12 жовтня 2022 року відбулась загальнофакультетська кураторська година, 
проведена кандидатом технічних наук, доцентом кафедри інформаційних технологій 
Миколою Миколайовичем Сакуном. Тема лекції  "Героїчна оборона Одеси". 

•    



12 жовтня 2022 року відбулась загальнофакультетська кураторська година, 
проведена кандидатом технічних наук, доцентом кафедри інформаційних технологій 
Миколою Миколайовичем Сакуном. Тема лекції  "Героїчна оборона Одеси". 

•    



19 жовтня 2022 року  студенти спеціальності Геодезія та землеустрій 
ОДАУ взяли участь у загальноуніверситетській кураторській годині, 
організованій  кафедрою філософії, історії і політології 

•    



20 жовтня 2022 року зустріч з виробничником екс-головою Жовтневого 
Держлісгоспу Харківського обласного управління лісового та мисливського 
господарства Русланом Чагаровським, який має досвід в даній сфері більше 10 
років, і йому було про що розказати нашим слухачам. Тема лекції "Особливості та 
проблеми  лісокористування в Україні".  

•    



26.10.2022 року кураторська година по обговоренню питання успішності та 
відвідування занять студентами. Бесіда зі студентами, які мають пропуски занять 
без поважних причин.   

•    



2 листопада 2022 року доцент кафедри інформаційних технологій Микола Сакун 
провів загальнофакультетську кураторську годину з нагоди 78-ої річниці 
визволення України від фашистських загарбників. 

•    



09.11.2022 року Кураторська година присвячена Дню української писемності та 
мови. Професорсько-викладацький склад кафедри Геодезії землеустрою та 
земельного кадастру ОДАУ разом зі студентами долучились до ХХII радіодиктанту 
національної єдності, який відбувся 9 листопада 2022 року 

•    



11 листопада 2022 року виробничники Олександр Пашкевич та Дмитро Золотар 
провели для магістрів чудову лекцію на тему "Особливості роботи в Digital". 

•    



11 листопада 2022 року на базі Уманського національного університету садівництва 
проведено Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію молодих учених 
"Здобутки молодих учених у геодезії та землеустрої", в якій прийняли участь магістри і 
викладачі кафедри геодезії землеустрою та земельного кадастру ОДАУ. Валентина Степанова і 
Волгіна Ганна активно взяли участь в науково+практичних заходах, не зважаючи на відсутність 
світла а усіх регіонах нашої країни. 

•    



22 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти  факультету Геодезії землеустрою та агроінженерії  
Одеського державного аграрного університету долучилися до 19-го Мандрівного фестивалю 
документального кіно Docudays UA на Херсонщині. 
Учасники заходу переглянули документальний фільм «Фортеця Маріуполь. «Орест» 
режисерки Юлії ГОНТАРУК, 

•    


