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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. 
 

 
 
03.08.2022 р. було проведено кураторську годину та оновлено 

списки студентів, які потребують особливого контролю в зв’язку з 

тим, що через військову агресію деякі студенти, що проживають на 

окупованих територіях, або в зоні бойових дій, а також ті, що мають 

статус «дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів війни» отримують право на переведення на бюджет та на 

отримання соціальної стипендії 



 

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".  Студенти Тарасенко Вікторії,  Шлапак 

Вікторії та Мазурак Ігор взяли активну участь у організації чудових 

презентацій і доповідях. 

 



 

 



 

31.08.2022 року кураторська година на тему Проведення 

кураторської години на тему: «Як раціонально організувати свою 

самостійну роботу» 

 

07.09.2022 року Кураторська година на тему : «Вчителем школа 

стоїть» 

 



 

 
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. 

 



 

 

 

На засадах міжвузівської співпраці Одеський Державний 

Аграрний Університет  і Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили 15 вересня 2022 року доцент кафедри геодезії 

землеустрою та земельного кадастру ОДАУ Татьяна Мовчан провела 

гостьову лекцію для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми "Геодезія та землеустрій" на тему: "Ведення Державного 



земельного кадастру. Склад земельно-кадастрових відомостей і 

документів".  

 

 

 

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! Цього року не було традиційної 

святкової лінійки, яскравих фотографій, привітань та живих 

спілкувань новоспечених студентів. Воєнний стан в нашій країні 

наклав відбиток на усі аспекти життя нашої дружньої родини 

Одеський Державний Аграрний Університет. Але, не зважаючи на всі 

події, ми працюємо злагоджено, своєчасно, строго за розкладом он-
лайн занять. 

 



 

 

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, кожен викладач дав свої настанови і 

побажання студентам, декан розповіла про можливості і особливості 

обраної спеціальності, на засіданні обрали старосту і помічника, а 

також познайомили здобувачів вищої освіти зі студентським активом 

Вдовіною Іванною. 

 

 

28.09.2022 року Кураторська година – он-лайн зустріч з 

психологом університету Ганною Віталіївною про поведінку під час 

війни. «Як отримувати екологічну рівновагу» 



 
 

18 вересня 2022 року на факультеті геодезії землеустрою 

та агроінженерії проведено науково-практичну конференцію для 

сертифікованих інженерів-землевпорядників "Актуальні 

проблеми державного земельного кадастру і раціонального 

використання земель в умовах воєнного стану". Організація і 

проведення конференції здійснювалась під керівництвом 

Мовчан Т.В. З цікавими доповідями виступали сертифіковані 

інженери-землевпорядники:  Сакали Наталія «Шляхи вирішення 

питань державної реєстрації земельних ділянок в у випадку 

перетину з іншими земельними ділянками»,  Дмитрійчук Олег  

«Можливість продажу земель сільськогосподарського 

призначення земельних часток (паїв), які потрапили в 50-ти км 

зону державного кордону України»,  Оксана Бабийчук «Доля 

державних актів постійного користування землею в Україні», 
Дмитрійчук Віталій «Проблеми геодезії в умовах військового 

стану в Україні», Кравченко Олена «Питання відшкодування 

втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового 

призначення земель»,  Моруз Денис  «Проблеми планово-
картографічного забезпечення в умовах воєнного стану». Усі 

доповіді викликали жвавий інтерес учасників конференції.  



 

 

 

 

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".  Запросили на дану зустріч колег і 

студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а 

також завітала до нас колега з Херсонського державного аграрно-
економічного факультету Мацієвич Тетяна. Доповідач ознайомив з 

компанією Valley, напрямком її роботи, які продукти випускає, з ким 

співпрацює, розповів про господарства, з якими співпрацює та 

можливості подальшого працевлаштування майбутніх фахівців. 

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". Дякуємо лекторові 

за цікаву доповідь Anetta ZIELIŃSKA – Profesor doktor habilitowany, 
doktor honoris causa, Wroclaw University of Economics, Poland. 



 

 

 

Практичний психолог Анна Дубовик зустрічалась зі студентами 

2-4 курсів бакалаврського рівня та 2 курсом магістрів 28 вересня 2022 

року.   Психологічний тренінг надає учасникам можливість оволодіти 

психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які 



дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, 

питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш 

ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй 

професійній діяльності.  
 

 



 
 



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, адже все це 

несе додаткове навантаження на психіку першокурсника. 

Пристосування до нових умов потребує набуття та розвитку нових 

навичок.  
 

 
 
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. 





 
 
 
4-5 жовтня 2022 р. професорсько-викладацький склад кафедри 

геодезії землеустрою та земельного кадастру ОДАУ та студенти 

магістри 1-ого року навчання взяли участь у  конференції «Земельні 

відносини в контексті просторового розвитку територій», присвяченій 

75-річчю факультету землевпорядкування та туризму, яка відбулась у 

рамках XXIII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і 

практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій» Львівського національного університету 

природокористування Львівський національний університет 

природокористування .  



 
 
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. Доповіді були актуальні, цікаві,  змістовні. 

Організатор і  модератор Оксана Ступень. 



 

 
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.  

 

 
 
6 жовтня 2022 року на спеціальності "Геодезія та землеустрій" 

ОДАУ проведено зустріч здобувачів вищої світи з виробничником 

нашою випускницею, що нещодавно здобула  освітній ступінь 

«Магістра» Науменко Марією Вікторівною, яка займає посаду 

заступника директора з виробництва ТОВ "УкрРосКаолін". 

Підприємство спеціалізується на видобутку лужних каолінів, 



призначених для  використання як комплексної польовошпатової, 

каолінітової та кварцової сировини при виробництві різних 

керамічних виробів. Зустріч відбулась онлайн у дружній, 

невимушеній атмосфері. Лектор доповідала про особливості роботи 

фахівця геолога і одночасно інженера-землевпорядника,  про геолого-
макшердерську службу кар'єра, про технологію ведення гірничих 

робіт та процеси від видобутку до завантаження в вагони 

зовнішньому споживачеві і особливо зупинилась на  Порядку ведення 

кадастру надр в Україні. Тема дуже цікава, повчальна, актуальна і 

пізнавальна. Студенів і викладачів  цікавило широке коло питань, на 

які вони отримували вичерпні відповіді.Зустріч виявилась 

надзвичайно корисною, так як допомогла визначити орієнтири у 

подальшому здобутті професії у стінах університету.  







 
 
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". Наші здобувачі 

прагнуть до ознайомлення з інноваціями та досягненнями в 

сільськогосподарській науці і агробізнесі, щоб бути постійно у вирі 

наукового прогресу та здобутків.  



 
 

12 жовтня 2022 року відбулась загальнофакультетська 

кураторська година, проведена кандидатом технічних наук, 

доцентом кафедри інформаційних технологій Миколою 

Миколайовичем Сакуном. Тема лекції  "Героїчна оборона 

Одеси". Сьогодення таке, що окремі люди стали забувати 

трагічний та сумний період війни 1941-1945 років. А молоде 

покоління про ці роки чують тільки з розповідей. А ці роки ми 

не повинні забувати, це наша історія. Наші діди, батьки, матері 

винесли на собі весь тягар війни і показали зразки мужності і 

патріотизму. Микола Миколайович розказав про тяжкі 

випробування жителів нашого міста в період оборони Одеси. 

Одеса показала зразки стійкості та героїзму, за що нашому місту 

першому було присвоєно звання місто-герой.  





 
 
19 жовтня 2022 року  пройшла традиційна зустріч ректора 

Михайла Брошкова зі здобувачами вищої освіти ОДАУ 1-2  курсів 

факультету "Геодезії, землеустрою та агроінженерії».  Декан 

факультету ФГЗА Оксана Малащук торкнулася питань 

самоорганізації та саморозвитку студентів, що сприятиме мотивації їх 

відкриттю нового в університеті та в собі,  закликала молодь 

максимально серйозно віднестися до майбутньої першої сесії, 

співпрацювати  з кураторами, деканатом, студентським активом, 

бачити в студраді друзів і порадників, які за потреби підставлять 

плече підтримки. 



 
 



 
 
19 жовтня 2022 року  туденти спеціальності Геодезія та 

землеустрій ОДАУ взяли участь у загальноуніверситетській 

кураторській годині, організованій  кафедрою філософії, історії і 

політології 
Доцент Чебан О.М., викладачі Телелим І.В., Федорова І.В. 

обговорили зі студентами тисячолітні культурні цінності українського 

народу закодовані в традиції спадкоємності поколінь від Свята 

Покрови, Дня Козацтва, 80-річчя від заснування УПА та Дня 

захисників та захисниць України. Спікерами зустрічі  здобувачами 

вищої освіти Кузнецовою Т., Соколовською І., Оборським Д., 

Бурцевим Д. були підготовані змістовні презентації.  



 

 



 

 

20 жовтня 2022 року доцентом кафедри Геодезія, землеустрій та 

земельний кадастр ОДАУ Мовчан Тетяною організовано 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". Присутніми 

на гостьовій лекції крім професорсько-викладацького складу й 

здобувачів вищої освіти ОДАУ запрошені колеги та їхні студенти з   

кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили та Херсонського 

національного аграрно-економічного університету.  



 

 



25 жовтня 2022 року професорсько-викладацький склад кафедри 

Геодезії землеустрою та земельного кадастру ОДАУ разом із 

магістрами взяли участь у круглому столі "ТРАНСФЕР 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ". Організатором 

даного заходу був Одеський центр трансферу знань і технологій.  



 

26.10.2022 року кураторська година по обговоренню питання 

успішності та відвідування занять студентами. Бесіда зі студентами, 

які мають пропуски занять без поважних причин.   

 



 

 

27 жовтня 2022 року доцент кафедри Геодезія, землеустрій та 

земельний кадастр Мовчан Т.В. організувала на спеціальності 

"Геодезія та землеустрій" ОДАУ традиційну лекцію з виробничником 

на тему "Діджиталізація  в геодезії та землеустрої". Зустріч  
здобувачів вищої освіти  із  Золотарем Дмитром Анатолійовичем, 

інженером-землевпорядником ТОВ "Аналітика", розробником 

програмного комплексу  Digitals, який користується високою 

популярністю серед геодезичних та землевпорядних компаній в 

Україні. 



 



 





 



28.10.2022 в ОДАУ було проведено лекцію-бесіду на тему : 

«Григорій Сковорода та його творчість.» до 300-річчя від дня 

народження українського філософа, поета. Здобувачі вищої освіти 

Магістр, спеціальності 193 « Геодезія та землеустрій» підготували 

цікаві презентації та проявили активність під час заходу. Захід 

повністю проходив на англійській мові та наші магістри 

продемонстрували вищий рівень володіння англійською 

мовою!Організатор заходу : викладач Ходжикян Дарина Рафиківна  
 



 
2 листопада 2022 року доцент кафедри інформаційних 

технологій Микола Сакун провів загальнофакультетську кураторську 

годину з нагоди 78-ої річниці визволення України від фашистських 



загарбників. На жаль, через багато десятиліть українці знову 

продовжують боротьбу проти зла. Гинуть кращі сини й доньки 

України. Гинуть військові, захищаючи свою країну, гинуть мирні 

люди. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава 

полеглим героям. 

 



 

 

3 листопада 2022 року доцентом кафедри Геодезія, землеустрій та 

земельний кадастр Мовчан Т.В. організовано  традиційну зустріч з 

виробничником, яка є підготовкою до майбутньої практики та дає 

студентам можливість почути професіоналів. Цього разу 

запрошеною була наша випускниця землевпорядного факультету 



ОДАУ Сакали Наталія Іванівна, сертифікований інженер-
землевпорядник, директор ТОВ "Річленд". Слухачі - здобувачі 

вищої освіти спеціальностей 193 "Геодезія та землеустрій" та 201 

"Агрономія" Абт Одау . Тема лекції  "Зміни в земельному 

законодавстві під час військового стану. Ринок земель в умовах 

воєнного стану ".  





 

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. Намагаємось 

кожного року брати участь в написанні радіодиктанту. В цьому 



році диктант був особливим. Чудова дикція народної артистки 

України Ади Роговцевої, проникливий текст Ірини Цілик 

подарували естетичне задоволення.  

 



 



 

 

11 листопада 2022 року виробничники Олександр Пашкевич та 

Дмитро Золотар провели для магістрів чудову лекцію на тему 

"Особливості роботи в Digital". Самі лектори є безпосередніми 

розробниками даного програмного забезпечення. Тож наші 

здобувачі з такими професіоналами будуть з легкістю виконувати 

креслення в даній програмі.  

 





 

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. Подяка Юрій Кисельов  за запрошення. 





 

16.11.2022 року Тематичне заняття присвячене Дню 

українського студентства та Міжнародному дню студента (17 

листопада) 



 

16 листопада 2022 року КНУ ім. Тараса Шевченка проводило 

День ГІС 2022, що відбувся на базі кафедри геоінформатики КНУ. 

Студенти і викладачі кафедри геодезії землеустрою та земельного 

кадастру ОДАУ взяли участь у даному заході у вигляді слухачів.  



 

23.11.2022 року Кураторська година присвячена Дню друзів. 

Цікаві розповіді здобувачів про своїх друзів. Обговорення питання  

здачі зимової сесії. 
 



 
 

30.11.2022 року. Обговорення питання техніки безпеки при 

активному відпочинку (під час канікул)  

 
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, 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. Після 

перегляду учасники заходу поділилися враженнями про фільм та як їх 

надихнув головний герой фільму – Дмитро КОЗАЦЬКИЙ із позивним 

«Орест». 



Організатори заходу: Громадська організація «Докудейз» 

Українська Гельсінська спілка з прав людини Благодійна організація 

«Фонд милосердя та здоров’я». 

 


