
 

 



У 2021-2022 навчальному році виховна робота здійснювалась згідно 

відповідного плану (Додаток - план виховної роботи ННІБ та А на 2021 - 

2022 навчальний рік). План виховної роботи зі студентами навчально-

наукового інституту  біотехнологій та аквакультури  має комплексний 

характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів і є складовою 

частиною освітнього процесу. 

Головною метою виховної роботи є набуття здобувачами соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації українського 

народу, досягнення високої культури взаємин, формування у них особистих 

рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, правової, 

трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки 

Задовільно функціонувала структура кураторів академічних груп 

навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури. 

В інституті проводились загальні збори кураторів за участю 

заступника директора ННІБ та А  з виховної роботи.  

Згідно затверджених графіків, куратори академічних груп 

відвідували гуртожиток № 1,5 з метою обстеження житлово-побутових умов 

та санітарно-гігієнічного стану, приймали участь у засіданнях студентських 

рад гуртожитків, здійснювали педагогічний контроль за дотриманням 

студентами моральних та етичних норм поведінки в навчальних корпусах та 

гуртожитках. 

За звітній період було проведено багато заходів у відповідності до 

запланованого плану,  у яких студенти ННІБ та А приймали активну участь. 

30 серпня студенти І курсу та 1 технікум прийняли участь у 

проведенні Посвячення першокурсників у студенти. 

7 вересня - Проведення загальних зборів студентів 1-5 курсів по 

ознайомленню з внутрішнім розпорядком університету та з правилами 

проживання в гуртожитку № 1,5, де обговорили питання поселення, 



проживання, збереження майна, поведінки, внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку. 

8 вересня 2021 проведення загальної кураторської години зі 

студентами 1 курсу (1 технікум) по виявленню творчих здібностей студентів 

та набору студентів до гуртків. 

12 жовтня 2021 року проведені святкові заходи до Дня захисника 

України та до Дня українського козацтва. 

26 жовтня 2021 року студенти 1,2 курсу та 1,2 технікуму проходили 

медичний огляд в поліклініці університету. 

Для студентів 1 курсу, 1 тех були проведені заняття з дисципліни 

«Основи бібліотекознавства» в жовтні 2021 року.  

В ОДАУ були проведені заходи до тижня книги. Студенти інституту 

відвідали на цьому тижні наступні заходи:. Презентація виставки-підбору 

літератури «Раритетна книга ФБ ОДАУ».  

Кураторська година для студентів «Історія книги».. Кураторська 

година для студентів, де проводилась презентація книги «Реабілітовані 

історією. Одеська область». 

27 жовтня 2021 року куратором 1 курсу факультету ННІБ та А 

спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» доцентом кафедри ТВіППТ  Гусятинською Оленою 

Олександрівною була проведена кураторська година на тему: «День 

українського козацтва».  

08 листопада 2021 року куратором 1 курсу ННІБ та А спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» доцентом 

кафедри ТВППТ Гусятинською Оленою Олександрівною була проведена 

кураторська година на тему: «День волонтера». 

22.11.21 в актовій залі  на Пантелеймонівській 13 відбулися збори 

сиріт факультетів університету де представники влади, юрист  спілкувалися 

з сиротами з питань пільг, харчування.  



 

23.11.2021 Заходи проведені в бібліотеці університету до дня пам’яті 

жертв Голодомору. Голод… Це страшне слово повертає нас у далекі 1932 – 

1933 роки. Український народ у смутку і скорботі доземно схиляє голови, 

вшановуючи пам’ять мільйонів його жертв, засуджуючи творців цієї чорної 

сторінки в історії України. Головне у діяльності бібліотеки, по відзначенню 

чергової річниці Голодомору і вшануванню пам’яті його жертв – донести 

правду сучасникам про цю трагедію. 

Так, в бібліотеці для здобувачів бібліотекарі підготували та провели 

кураторську годину пам’яті «Чорна тінь голодомору». Ведучі заходу 

зазначили, що в історії українського народу є трагічні сторінки, що 

примушують стискатися людські серця. І одна із найстрашніших – 

Голодомор.  

Здобувачі дізналися про причини і наслідки цієї трагедії, переглянули 

та прокоментували відео – спогад «Про Голодомор на Україні 1932-1933 

років». Бібліотекарі звернули увагу присутніх на книжкову виставку «Чорна 

сповідь нашого народу», яка діє в читальному залі. Смуток огортає душу, 

коли вчитуєшся й осмислюєш рядки архівних документів, вислуховуєш 

сповнені печалі розповіді очевидців Голодомору, штучно створеного в 

Україні. Але правду про це повинні знати всі, якою б гіркою вона не була. 

Наприкінці заходу присутні вшанували пам’ять померлих хвилиною 

мовчання. Народ України пам’ятає сторінки свого життя, але з часом 

відійдуть у небуття свідки тих трагічних подій Великого Голодомору. А 

тому варто робити все, щоб їх нащадки, особливо молодь, знали про ті 

лихоліття, свято берегли  у своїй пам’яті в ім’я того, щоб таке страшне 

минуле ніколи не повторилось. 

До всіх свят та заходів, які відмічались або проводились в інституті ННІБ 

та А протягом року студенти оформляли стінгазети, а саме: До Дня сільської 

жінки, До Дня студента, До Дня працівника сільського господарства. День 

козацтва. 



Слід зазначити, що проблема розвитку студентського самоврядування 

набуває все більшої актуальності. Поновлена робота студентської ради факультету 

та гуртожитків. На факультеті активно працює Студентська рада, голова студентка 

2 курсу Бова Анастасія. 

В ННІБ та А куратори академічних групп проводять спілкування з 

батьками здобувачів і доводять до їх відома про результати навчання, 

поточний контроль знань, пишуть листи. 

Сироти. В ННІБ та А - 4 сироти: 2- 1 курс, 1- 1 тех, 1- 3 курс. 

Дьоміна Софія Володимирівна 1 курс, сирота 

Шаронова Альона Володимирівна 1 курс, сирота 

Багоцька Вероніка Анатоліївна 1 тех, сирота 

Сметаніна Олена Олексіївна 3 курс, сирота 

Бамбуля Павло Олександрович                                                 1 курс, Син АТО 

Колено Іван Сергійович 1 курс, переміщена особа 

Дрозд Дар'я Олегівна 1 курс,багатодітна сім’я 

Скляров Олексій Володимирович 1 курс, чорноб 

Мокан Євгеній Денисович 1 курс, син АТО 

Меркулов Андрій Юрійович 1 курс, син АТО 

Бессонов Володимир Валерійович 1 курс, син  АТО 

Наші студенти приймали участь у другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських робіт Миколаївського національного аграрного 

університету - Пушкар Т.Д. – Крижанівський Андрій Олександрович, Найдіч 

О. В. - Стебловська А. 4 курс, Рішко Д.-1 курс,з.- 1 місце. 

1 грудня 2021 р вся світова спільнота відзначає Всесвітній День 

боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу 

для життя людей несе ця глобальна проблема. Всесвітній День боротьби зі 

СНІДом став одним із найбільш визнаних міжнародних днів здоров’я і 

можливістю підвищити рівень обізнаності про це захворювання і його 

профілактику.  

01.12.2021 р. кураторами перших курсів за участю заступника декана 



з виховної  роботи зі студентами проведено кураторську годину присвячену  

Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом 

2 грудня проведена кураторська година до Дня народження Г.С. 

Сковороди. 

23 грудня проведена кураторська година присвячена питанням 

обізнаності молоді з питань євроінтеграціі та діяльності НАТО. 

22 січня 2022 року – День соборності України. Це свято символізує 

єдність українських земель і відіграє значну роль в історії нашої країни. 

Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань 

видатних діячів Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки, борців за незалежність України у ХХ столітті, 

загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції в 

Донецькій та Луганській областях 

27 січня 2022, в Україні відзначають Міжнародний день пам'яті 

жертв Голокосту. У читальній залі бібліотеки Одау, голова профспілки 

ОДАУ Микола Богдан разом із викладачами та студентами спеціальності 204 

ТВППТ вшанували пам'ять загиблих євреїв. 

«У всьому світі люди вшановують пам'ять невинно убієнних жертв, 

які віддали свої життя тільки за те, що вони народились євреями. Праведний 

митрополит Андрій Шептицький казав, що немає національностей, немає 

віросповідання – є людина. Українці у своїй історії пережили велику 

трагедію Голодомору. Велику трагедію за свою сутність, за те що молились 

своєю мовою, і виховували своїх дітей українцями. Тому українці як ніхто 

розуміють великий біль єврейського народу», Після скорботного віче 

учасники заходу запалили лампадки. 

27.01.2022 р  кураторська година присвячена Міжнародному дню 

пам'яті жертв Голокосту.  Інна Валеріївна Федорова разом зі студентами 

провели загально-університетську кураторську годину онлайн. Міжнародний 

день пам'яті жертв Голокосту 

Кураторська година пам’яті.  “Голокост – трагедія ХХ століття” 



присвячений трагічним подіям періоду Другої Світової війни, а саме 

знищенню єврейського населення нацистською Німеччиною на окупованих 

територіях. Мета проведення: виховувати почуття гідності й терпимості, 

формувати активну громадянську позицію на основі визнання прав і свобод 

людини. 

29 січня кураторська година до Дня  пам'яті Героів Крут. 

18  лютого 2022 року відбулося Святкове вручення дипломів 

випускникам спеціальності 204 ТВППТ 

На виконання Указу Президента України від 14 лютого 2022 року 

забезпечили захід щодо підняття Державного прапору та виконання 

Державного Гімну України (16 лютого 2022 року о 10,00)  

16 лютого 2022 року провели кураторську годину присвячену 

консолідації суспільства навколо територіальної цілісності, соборності та 

захисту незалежності України (16 лютого 2022 року). З метою посилення 

консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах 

зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-

психологічного тиску на суспільну свідомість 16 лютого 2022 року 

оголошено Днем єднання. Говорили  про День Єднання. О 10.00 включали 

гімн. До зустрічі долучалися у вишиванках. 

21.02. 22  - проведена кураторська година на тему «День рідної 

мови»,  на всіх курсах спеціальності 204 ТВППТ 

21 лютого 2022 року  куратор 2 курсу спеціальності 204-ТВППТ 

Найдіч О.В. зі своїм курсом провела кураторську годину присвячену пам’яті 

Героїв Небесної Сотні. 

23 лютого проведена кураторська година з дня народження Лесі 

Українки. 

Свято присвячене до дня народження  Т.Г. Шевченка. Представники 

студентського самоврядування університету взяли участь у покладанні квітів 

до пам‘ятника Тарасові Шевченку. 

10 березня 2022  онлайн  кураторська година з пожежниками »Стоп 



пожежам». 

23 березня 2022 року перша кураторська година в умовах 

військових дій присвячена темі "Національно-патріотичне виховання». 

Настав важкий час для нас, нашої молоді, нашого майбутнього. Ми 

подолаємо ворога! Ми переможемо! Життя знову засяє, ми відбудуємо наші 

міста і піднімемо рідну Україну. Для розвитку нашої країни необхідні будуть 

фахівці, освічені люди, люди з національно-патріотичними цінностями і 

європейським баченням майбутнього.  

Шановні українці, здобувачі! Україна - наша Батьківщина! Ми 

завжди пишалися, пишаємося і будемо пишатися своїм народом і своєю 

країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років 

сформувалися як велика, непереможна нація! Нація щирих, працьовитих і 

волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний 

час для всіх нас. Російські нелюди прийшли на нашу землю з війною, 

вбивають мирних громадян, дітей, творять беззаконня! Але ми як завжди 

об'єднані, відчуваємо безмежну підтримку друзів, колег, рідних! Наша 

непереможна Армія стоїть на захисті наших кордонів, міст, селищ та дає 

гідний опір ворогу! В єдності МИ ПЕРЕМОЖИМО! Слава Україні! Слава 

Українській армії! Слава Українському народові. 

31 березня 2022 року кураторська година на тему: «Як не стати 

жертвою торгівлі людьми під час війни».  Ще до початку війни проблема 

торгівлі людьми була актуальною для України: наша країна перебувала на 

49-му місці зі 167 країн світу в рейтингу поширеності сучасного рабства, 

лише за три роки майже 50 тисяч українців постраждали від торгівлі 

людьми, а найчастіше жертвами цього явища ставали жінки, яких 

відправляли за кордон для надання сексуальних послуг, і чоловіки, які 

потрапляли у трудове рабство.  

Особливо питання торгівлі людьми загострилось в період вимушеної 

масової евакуації людей, коли всі кордони вводять спрощені режими 

пропуску. Правозахисники вже фіксують такі спроби зловмисників, й тому 

https://zmina.info/material/v_ukrajini_ponad_300_tisjiach_ljiudej_zhivut_u_rabstvi__doslidzhennjia
https://zmina.info/news/majzhe-50-tysyach-ukrayincziv-postrazhdaly-vid-torgivli-lyudmy-protyagom-troh-rokiv/
https://zmina.info/material/za_pivroku_majzhe_200_ukrajinciv_stali_zhertvami_torgivli_ljiudmi__mvs


закликають всіх, а особливо молодь та жінок з дітьми, бути уважними та 

дотримуватися простих правил безпеки. 

6 квітня  2022 року кураторська година до Дня визволення Одеси. 

26 квітня 2022 року проведені заходи з відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

30 квітня 2022 року на кураторській годині було проведено майстер-

клас "Уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та 

правила поведінки у надзвичайній ситуації" для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 204 ТВППТ. У зв'язку із зростанням ураження цивільного 

населення від мін та вибухонебезпечних залишків війни на всіх курсах 

організували просвітницький захід серед учасників освітнього процесу з 

питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та 

поведінці у надзвичайних ситуаціях.  

До актуальної тематики, яка цікавить зараз всіх українців активно 

доєдналися здобувачі ННІБ та А, і підготували доповідь із цікавою 

презентацією-інструкцією, як уникнути враження мінами і 

вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації. 

Одеський  державний аграрний університет та навчально-науковий  

інститут біотехнологій та аквакультури щорічно доєднується до святкування 

Дня вишиванки! Цей рік не був винятком і традиційно ми доєдналися до 

проведення творчого челенджу "Вишиванка - місток єднання минулого, 

сьогодення та майбутнього українців".  

20 травня 2022 року весь університет відзначив День вишиванки - 

символу, який єднає українців незалежно від мови, якою вони спілкуються, і 

місця, де проживають 

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Нині 

для українців цей день набув особливого значення, адже нашу країну та ЄС 

єднають не лише спільні цінності, історія та культура. Наразі, країни, які 

раніше були просто сусідами, стали для нас насправді близькими друзями, 

помічниками та для багатьох –  прихистком та порятунком від російської 



агресії. Водночас українські воїни стали для європейців міцним щитом, який 

боронить фактично всю Європу від агресивних імперських амбіцій кремля. 

Українці тепер – приклад мужності, незламності та героїзму, а також 

єдності.  

До «Дня Європи в Україні»  проведено низку заходів на кураторських 

годинах 21.05.22 року 

З 16.05-22-21.05.22 – тиждень української мови у Одеському 

державному університеті. 

16.05.22 року -  Насакіна С.В. провела загальноуніверситетську 

кураторську годину «Слово рідне, ти мені - від Бога, ти мого народу оберіг». 

Видатні письменники Одещини.  

17.05.22 року - старший викладач кафедри української та іноземних 

мов Мазуренко Ю.О. провів кураторську годину на тему :  диспут 

«Українська мова вчора, сьогодні і завтра». 

18.05.22 року – Ханецька А.О. провела кураторську годину на тему : 

«Вишиванка – код нації». 

19 травня 2022 року в рамках тижня української мови відбувся 

тематичний захід «Україна – це Європа. Інтеграція в освітній сфері». 

Координатор заходу – старший викладач кафедри української та іноземних 

мов Андрій Маєв виступив з презентацією щодо перспектив європейської 

інтеграції України, інтернаціоналізації освіти, європейських освітніх 

програм для дослідників та молоді, а також можливостей долучитися до 

заходів з європейської тематики. 

25 травня 2022 року викладачі кафедри української та іноземних 

мов Шумська Ірина Анатоліївна та Ходжикян Дарина Рафиківна провели  

кураторську годину на тему "Британія і Україна: новий формат співпраці." 

Були присутні здобувачі спеціальності 204 ТВППТ. 

8 червня 2022 року відбулася виховна година приурочена до ДНЯ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. "Конституція України - гарант політичної 

незалежності та суверенітету країни" Микола Миколайович Самуйлик  разом 



зі студентами провели загально-університетську кураторську годину до Дня 

Конституції. 

Профорієнтаційне виховання: Мета: виховання працелюбної 

особистості; формування відповідних навичок та вмінь, професійної 

майстерності; прищеплення любові до праці та обраної професії; 

формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, 

оволодіння професією; підготовка до життя в умовах ринкової економіки та 

конкуренції; мотивація до ознайомлення з професійними новаціями. 

Наші студенти приймали участь у організації та проведенні Днів 

відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків, залучення до їх 

проведення кращих здобувачів інституту. 

Студенти навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури приймали участь у проведенні гостьових лекцій на теми; 

1. «Інноваційні технології виробництва м'яса бройлерів в Україні» 

2. «Основні принципи управління мікрокліматом в свинофермах» 

3.  «Спрямоване вирощування  ремонтного молодняку великої рогатої 

худоби»  

4. «Технологія виробництва кумису» 

5. «Розвиток м'ясного вівчарства в Україні» 

6.  «Добробут птиці» 

7. "Технологія виробництва продукції вівчарства. "Використання 

сучасних інформаційних технологій у вівчарстві". 

8. "Системи продуктивності овець Італії".   

9."Розведення овець породи Сарда  з використанням  геноміки: 

сучасний стан і перспективи".                          

Приймали участь у науково-практичній конференції та брали участь у 

конференціях в інших навчальних закладах. 

Було організовувано та проведено «День кар’єри» - зустрічі 

роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх 

подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та 



організаціях. 

Політичне та правове виховання 

1. На факультеті проводились кураторські години з політико-правових 

проблем розбудови демократичної держави та виборчого процесу в Україні. 

2. Проводились бесіди в академічних групах з питань ознайомлення 

здобувачів з їх правами та обов’язками, з правилами внутрішнього 

розпорядку.  

3. Відбулись бесіди з питань зовнішньої та внутрішньої політики у 

країні. 

4. Пройшли тематичні бесіди з питань формування політичної та 

правової культури, а також активної протидії правопорушенням.  

5. Відбулись виховні бесіди з метою попередження проявів 

хабарництва та корупції.  

Трудове та екологічне виховання 

 1. Систематично проводились зі здобувачами кураторські години  з 

проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі.  

Зокрема, студенти нашої спеціальності 204 ТВППТ виступали з 

рефератами на тему: «Забруднення навколишнього середовища», «Основні 

джерела антропогенного та природного забруднення», «Надзвичайні ситуації 

мирного часу та їх вплив на безпеку населення». 

Упродовж першого семестру 2021-2022 навчального року здобувачі 

допомагали у догляді за рослинами та прилеглою територією.  

У контексті екологічного виховання, проведено значну кількість 

заходів з прибирання прилеглих територій, аудиторій, гуртожитків тощо. 

Студенти неодноразово брали участь у акціях: «Зробимо місто чистим», 

«Чиста аудиторія», «Міжнародний день чистих берегів»,  

Художньо-естетичне виховання 

1. Упродовж вересня-листопада 2021 р. організовано та проведено Дні 

першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на 

кожному курсі (Ітака -дискотека). 



 

Фізичне виховання 

Фізичне виховання в ННІБ та А є невід’ємною частиною формування 

загальної і професійної культури особистості сучасного фахівця. У першому 

семестрі  30.09.21 проведено змагання з шахів ХХХ обласних студентських 

ігор серед ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації 2021–2022 навчального року. 

Команда здобувачів посіли 12 місце у змаганнях з шахів у рамка ХХХ–их 

обласних студентських ігор серед ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації 2021–2022 

навчального року. 

В цілому кураторську роботу ННІБ та А слід вважати задовільною, 

хоча в роботі є і позитивні здобутки. За результатами 2021-2022 навчального 

року всі заплановані організаційно-виховні заходи виконані в повному обсязі 

 


