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08.09.2021р.  Знайомство першокурсників з науковими 
добутками провідних вчених ОДАУ. 

Відвідування читального залу бібліотеки



15.09.2021р. 
Знайомство із спортивними секціями ОДАУ. 

Відвідування спортмайданчика. Спортивні ігри





22.09.2021р. 
Профілактика поширення COVID-19

COVID-19



29.09.2021р. Трагедія «Бабин Яр» 
Тематичну зустріч підготувала директор бібліотеки Крайтель О.П. 

29 вересня 2021 року український народ вшановує пам’ять невинних жертв, розстріляних гітлерівцями в Бабиному Яру в Києві
80 років тому.

Ця трагічна дата є символом нацистської політики знищення людей в Україні і символом «Голокосту від куль».
Страшні сторінки історії Голокосту неможливо виправити, але можна гідно вшанувати пам’ять невинних жертв, серед яких

були євреї, роми, українські націоналісти, військовополонені та інші соціальні і національні групи, яких окупанти вважали ворогами.
Кожен із громадян України повинен працювати над виробленням стійкого негативного відношення до фактів приниження

людської гідності, дискримінації і посягання на священне право кожного громадянина – право на життя.



Серія зустрічей з практичним психологом ОДАУ 
Г.В. Дубовик

04.10.2021р. 
Стрес та його наслідки
Панічні атаки – що робити?
Депресивний стан – як уникнути?
Комплекс вправ для стабілізації  
психічного стану в екстремальних 
умовах



06.10.2021р. 
День бібліотеки



13.10.2021р. 
До дня українського козацтва

Студенти 1 курсу (Агрономія) під керівництвом доц. 
Мельнік Ю. П. підготували виступ присвячений Дню 

українського казацтва



20.10.2021р.
Сходинки до успіху, сучасний

ринок праці.
Спікер -фахівець з профорієнтації

Одеського міського центру 
зайнятості Наталія Орлова.



27.10.2021р. Відбулася зустріч студентів агробіотехнологічного факультету  ОДАУ 
з практичним  психологом Дубовик Г.В.  на тему : “Мотив та мотивація” Під час 
зустрічі  було проведено опитування про уявлення студентів про мотивацію і її 

складові  у повсякденному житті. Розглянуто які цілі впливають на завдання, що 
ми ставимо перед собою і як це відбувається на спонуканні продемонструвати 

навички. Тенденції: надія на успіх” та “страх невдачі”. Проведено практичні 
вправи “Похвали себе” і “Робота над помилками”



03.11.2021р.
Питання для обговорення:
1) стан здоров'я 
2) успішність
3) закриття заборгованостей, атестація
4) графік сесії і підготовка до неї
5) проблеми духовного, морального та правового виховання.



День української писемності і мови



Таємниці старої Одеси, 17.11.2021р.



01.12.2021р.“Пріоритетні напрямки 
досліджень екосистеми Чорного моря”

Юрій Квач, д.б.н., 
Інститут морської біології



«Андріївські вечорниці» 08.12.2021р.

У народі кажуть: «Зима прийшла – свята привела». І дійсно: 
взимку ледь не кожного дня — свято. Однак, з-поміж усіх – день 
Андрія Первозванного. У переддень свята на кафедрі філософії, 
історії і політології відбулися «Андріївські вечорниці». Викладач

Федорова І.В. зі здобувачами вищої освіти 1 курсу193 
спеціальності «Геодезія та землеустрій» провели кураторську

годину для студентів 1 курсу усіх спеціальностей. Студенти
підготували цікавий ретроспективний матеріал про свято Калити

й про Андрія Первозванного — християнського святого. На 
кураторську годину була запрошена випускниця ОДАУ, 

начальник відділу культури Ананьївської міської ради Ольга 
Сагала, яка відзначила важливість спадкоємної традиції

українського народу. 



інструктаж

27.01.2022



16 лютого



23.02.2022р. 



23.03.2022р. Зустріч із практичним 
психологом

“Допомога в кризовому стані” 



06.04.2022р. “Торгівля людьми”



22.04.2022р. – навчання в період дії воєнного стану





04.05.2022р.

1. Результати підготовки до літньої сесії 
2. Відвідування занять
3. Порядок ліквідації академічної 

заборгованості



11.05.2022р.



Українська мова вчора, сьогодні, завтра
17.05.22р., Мазуренко Ю., 
куратори, здобувачі вищої освіти



Волонтерський рух в Україні в ході російсько-Української 

війни: ризики праці та форми державного і громадського 

визнання



18.05.2022р.
Ханецька А.О., Шумська І.А., куратори, 
здобувачі вищої освіти



Конституція України – гарант політичної незалежності та 
суверенітету країни»

08.06.2022р. 
Самуйлік М.О., куратори, 
здобувачі вищої освіти



Студент 1 курсу агробіотехнологічного факультету 
Школа Артем Сергійович зайняв із своєю командою 1 

місце у благодійних спортивних змаганнях з 
волейболу, які було організовано Олександрійською 

територіальною громадою Кіровоградської області до 
Дня Конституції України. В змаганнях приймали участь 
6 команд з населених пунктів ОТГ. Зібрані кошти було 

перераховано у благодійний фонд для допомоги 
Збройним силам України.


