


23 серпня 2022 року – привітання від ФЕУ з Днем прапора! 

 

 

24 серпня 2022 року відео-привітання та пісня від ФЕУ з Днем 

Незалежності України! 

 

   

 

 

 

 



01.09.2022р. Привітання з Днем знань у вигляді листівки від 

Голова Студради ФЕУ! 

 

14.09.2022 р. відбулася кураторська година присвячена ролі особисті в 

історії України на тему "Левко Лук"яненко - дисидент, політик, Герой України" 

зі здобувачами вищої освіти факультету економіки та управління ; навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури. Спікерами були студентки 

3 курсу спеціальності "Економіка" Домаскіна Олександра та Богю Тетяна 

.Дякуємо викладачу Федорова І.В. 

  

 



19 вересня 2022 року відбулося довгоочікуване свято! Посвячення в 

студенти першокурсників. Студенти факультету економіки та управління 

зустрілися з ректором Михайлом БРОШКОВИМ та проректорами ОДАУ, з 

деканом та викладачами факультету економіки та управління. 

 

   

 

21 вересня 2022 року відбулася кураторська година, присвячена Дню 

партизанської слави. Представляв її для студентів Самуйлик Миколай 

Миколайович, який цікаво висвітлив події того часу. Здобувачі також 

підготували свої доповіді. Вони розповідали про те, чому цей день важливий 

для всіх українців та про сучасний партизанський рух. 

    

 

 

 



29 вересня відбулася загальна кураторська година на Факультеті 

економіки та управління ОДАУ для здобувачів перших курсів. Здобувачі 

зустрілися з деканом факультету Анатолієм ЛІВІНСЬКИМ, заступником з 

виховної роботи Ольгою ПЕТРЕНКО та кураторами. Оговорили поточні 

організаційні питання щодо навчання в ОДАУ. 

  

 

5жовтня 2022р. відбулася зустріч штатного психолога ОДАУ Дубовик 

Ганни Віталіївни з першокурсниками Факультету економіки та управління. 

Темою дискусії була психологічна адаптація для першокурсників та надання 

порад для мотивації здобувачів в цей нелегкий час. Було проведено заняття зі 

зняття напруження: техніка розслаблення, відволікання, концентрації, 

арифметики, музики та теплого душу. Порадила, як утримувати психічну 

рівновагу під час війни. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100076257486241/?__cft__%5b0%5d=AZXbWjuxsC5tGPZAcn_jErY4gY8emoYnL4t_DAM80tZK0VIz3sppQ0OiRxc1eLL2Tv8kSBq6xDjPwltVKSCs13K5uYU8-QSytLRF7Evz2IVdwc3jvMD8JFgXSflQokwGB_wfUnEeK68flfEE4EjdQ9coqaxChdVtCu7G8lIxG0dQ58RwyjRPI9HfVAdPCVuAL8s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100076257486241/?__cft__%5b0%5d=AZXbWjuxsC5tGPZAcn_jErY4gY8emoYnL4t_DAM80tZK0VIz3sppQ0OiRxc1eLL2Tv8kSBq6xDjPwltVKSCs13K5uYU8-QSytLRF7Evz2IVdwc3jvMD8JFgXSflQokwGB_wfUnEeK68flfEE4EjdQ9coqaxChdVtCu7G8lIxG0dQ58RwyjRPI9HfVAdPCVuAL8s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/740461119923991/user/100006311670609/?__cft__%5b0%5d=AZXbWjuxsC5tGPZAcn_jErY4gY8emoYnL4t_DAM80tZK0VIz3sppQ0OiRxc1eLL2Tv8kSBq6xDjPwltVKSCs13K5uYU8-QSytLRF7Evz2IVdwc3jvMD8JFgXSflQokwGB_wfUnEeK68flfEE4EjdQ9coqaxChdVtCu7G8lIxG0dQ58RwyjRPI9HfVAdPCVuAL8s&__tn__=-%5dK-R


З 11 до 13 жовтня 2022 року відбувся турнір з шахів серед навчальних 

закладів Одеси та Одеської області. Анастасія КЛЕЙБАТЕНКО, здобувачка 

ФЕУ 4 курсу спец. «Менеджмент» посіла 3 місце серед дівчат, з результатом 6 

виграних партій із 9. 

 

 

12 жовтня 2022 року Студентська рада привітала здобувачів ФЕУ з 

професійним святом! 

 

 

 



Здобувачі ФЕУ долучилися до благодійного збору коштів студентською 

радою Одеського державного аграрного університету " Підтримуємо наші 

ЗСУ" для воїнів, які боронять Україну. 

  

 

14 жовтня привітання від факультету економіки та управління  з 

Днем захисників та захисниць України! 

  

 



19 жовтня 2022 року відбулася загальноуніверситетська кураторська 

година. Кафедра філософії, історії і політології продовжує виховну роботу серед 

студентської молоді ОДАУ.  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. 

  

 

 

1 листопада 2022 року відбулося привітання з професійним святом всіх 

менеджерів від студентів ФЕУ. 

  



9 листопада 2022року у День української писемності та мови здобувачі 

та співробітники університету доєднались до найбільшого україномовного 

флешмобу Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності-2022.  

Авторкою тексту була українська письменниця та режисерка, членкиня 

Українського ПЕН - Ірина Цілик, а читатала його народна артистка, Герой 

України - Ада Роговцева. 

 

    
 

 

9 листопада 2022 р. відбулася зустріч першокурсників і другокурсників з 

ректором університету Михайлом БРОШКОВИМ 
 

  

    
 



13 листопада 2022 року здобувачі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» прийняли участь у онлайн заході "З обліком в серці ", який  

присвячений міжнародному дню бухгалтера.  

Під час заходу здобувачі приймали Привітання від поважних гостей, 

приймали участь у веселих конкурсах. Активно долучилися до організації свята 

Фірса Даша,  Друмов Андрій, Константинов Віталій, Сорока Ганна, Щербак 

Даша та Дем’яненко Дмитро.  
 

 

 

 
 

 

 

 



19 листопада  2022 року Студентська рада  факультету економіки та 

управління Одеського державного аграрного університету запустила челенж 

«Мої спогади з ОДАУ». 

  
 

20 листопада 2022 року здобувачі ФЕУ із нагоди свята – Дня працівників 

сільського господарства організували привітання 

  
 

 



21 листопада 2022 року відбулась зустріч в.о. декана факультету 

економіки та управління Одеського державного аграрного університету – 

Тетяни МАЦІЄВИЧ та заступника декана з виховної роботи –  

Ольгою ПЕТРЕНКО із здобувачами вищої освіти факультету економіки та 

управління. 

Під час заходу було акцентовано увагу на обговорення таких питань, як: 

- дотримання правил безпеки та алгоритму дій під час сигналу повітряної 

тривоги; 

- принципів забезпечення психологічного здоров’я здобувачів вищої 

освіти; 

- особливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти; 

- сприяння активізації щодо залучення здобувачів вищої освіти до 

наукової роботи в розрізі спеціальностей, а саме науково-практичних 

конференцій, проєктів, конкурсу наукових робіт. 

Під час зустрічі учасники заходу поділились інформацією про свої 

захоплення та висловили пропозиції щодо основних векторів роботи із 

студентською молоддю на факультеті економіки та управління в умовах 

сьогодення. 

 

 



 
 

 

23 листопада 2022 року на кураторській годині, присвяченій Дню 

Гідності та Свободи, організованій викладачами кафедри філософії, історії і 

політології, було підготовлено багато цікавих презентацій від здобувачів вищої 

освіти!  

Свято відмічається 21 листопада на честь двох революцій: Помаранчевої 

революції та Революції Гідності. Свято встановлено згідно з указом президента 

від 13 листопада 2014 року!  
 

  

  



  
 
 

25 листопада 2022 року за ініціативи кафедри філософії, історії та 

політології в Одеському державному аграрному університеті були проведені 

заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

Для здобувачів ФЕУ відбулась онлайн - зустріч «День пам’яті жертв 

Голодомору». Пам’ять про Голодомор стала невід’ємною частиною 

національної пам’яті українського народу. Цьогорічна кампанія на вшанування 

пам’яті жертв Голодомору проходила в умовах повномасштабної війни росії 

проти України і мала гасло: «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!»  

У рамках зустрічі були представлені роботи здобувачів вищої освіти 

факультету економіки та управління денної і заочної форми навчання 

спеціальностей 073 «Менеджмент» та 071 «Облік і оподаткування» Черепкової 

Надії, Чілей Віри, Даниленко Анастасії, Бабіної Ольги, Пухальської Вікторії. 

 

 

 
 
 
 
 



22 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти факультету економіки та 

управління 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». 
 

 

 
 
 
 
 
 



22 грудня 2022 року за ініціативи студентської ради ОДАУ було 

проведено благодійний збір коштів до Новорічних свят для дітей ВПО та 

ЗСУ, які тимчасово мешкають в місті Одеса. 

До ініцитиви долучились здобувачі та викладачі ФЕУ! 

Усі зібрані кошти було витрачено на закупівлю канцтоварів, солодощів та 

іграшок. 

  

  
 
 



27 грудня 2022 року оголошено результати Конкурсу «Вибір логотипу» 

для факультету економіки та управління Одеського державного агарного 

університету.  

1 місце - Ірина МОРСЄЄВА, здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності 

051 Економіка (логотип 25)  

2 місце - Анжелика ГОМАН, здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності 

073 Менеджмент (логотип 30) 

3 місце - Ірина МОРСЄЄВА (логотип 18)  

Вітаємо з перемогою та бажаємо досягати нових все нових висот!!! 

Подарунок чекає на переможця!!! 
 

  
 

 

До новорічних свят студенти ФЕУ підготували новорічні привітання 
 

  



  
 

 

До дня Соборності України 22 січня 2023 року здобувачі ФЕУ  

підготували вітальний колаж 

 

 
 

 

До Дня студента 25 січня студентська рада ФЕУ організувала привітання 

для здобувачів 

 

    
 

   



До дня закоханих 14 лютого Студентська Рада факультету економіки та 

управління організувала конкурс «Закохані до безтями» 

 

 

В організованому Студрадою ОДАУ онлайн-конкурсі «Кращий студент 

Одау-2022,  перемогу набула другий рік поспіль студентка ФЕУ, 4 курсу спец. 

«Менеджмент» Анна Шамотій. 

 
 

 



День єднання 2023: історія свята День єднання святкують. Минулої зими 

західні розвідки у цей час попереджали Україну про можливе вторгнення РФ і 

навіть називали приблизну дату. Ректорат, професорсько-викладацький склад, 

співробітники та здобувачі вищої освіти ОДАУ відзначили День єднання. 

 

 
 

 

Студентська рада ОДАУ долучилася до міжнародного дня спонтанного 

прояву доброти, що відзначається по всьому світу щорічно 17 лютого! 

Та закликає до залучення людей до добрих вчинків, благодійності, 

толерантності, бути чуйним та допомагати безмежно та безкорисливо! 

 

 


