


 1 вересня, 2021р. відбулося свято посвяти в студенти для 

першокурсників Одеського державного аграрного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 вересня здобувачі ФЕУ відвідали літературний музей. 

Відбулася дискусія на тему «Книжка VS Cоціальна мережа». Було 

обговорено переваги і недоліки спілкування у соціальних мережах. 

Згадані улюблені письменники. 

 

    
 

16 вересня, 2021р. відбулася кураторська година для першокурсників 

Факультет Економіки Та Управління, була запрошена штатний 

психолог ОДАУ Ганна Віталіївна.  Для налагодження комунікації між 

одногрупниками та кращого сприйняття нового статусу "здобувач 

вищої освіти". 

  



 

22 вересня, 2021р. на загальній кураторській годині  відбулася зустріч 

ректора Одеського державного аграрного університету Михайла 

БРОШКОВА  зі здобувачами першого курсу спеціальності 

"Економіка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 вересня, 2021р. пройшла лекція вшанування дня пам'яті загиблих в 

Бабиному Яру організували працівники бібліотеки Одеський 

Державний Аграрний Університет для здобувачів вищої освіти. 

 

       9 листопада, 2021р. відзначили День української писемності та 

мови. І студенти ОДАУ долучилися до радіодиктанту.  

 



2 грудня відбулася кураторська годна «Обери щасливе життя» 

присвячена боротьбі проти сніду. Метою є виховувати почуття 

відповідальності за власну поведінку та ведення здорового способу 

життя, виховувати почуття цінності людського життя, навчати 

толерантному ставленню до людей, які живуть з ВІЛ, розвивати 

навички публічних виступів.  

 

7 грудня, 2021р. провели День української хустки, одразу полюбилося 

жіноцтву нашого університету ОДАУ, а відтак яскраво і колоритно 

його відзначають щороку. 

 



7 грудня, 2021 року  відбулись  

чергові вибори голів студентської 

ради університету, факультету та 

гуртожитків. 

Обрали новообрану голову 

студентської ради ОДАУ - Тичкову 

Світлану, студентку 2 курсу 

спеціальності "Облік та 

оподаткування" та Домаскіну 

Олександру - нову голову 

студентської ради Факультету 

економіки та управління, студентку 

2 курсу спеціальності "Економіка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 грудня 2021 року, 1 курсів факультету економіки та управління відвідали 

загальну кураторську годину, організовану кафедрою філософії, історії і 

політекономії на тему «Андріївські вечорниці». Студенти підготували цікавий 

ретроспективний матеріал про свято Калити й про Андрія Первозванного — 

християнського святого. Безумовно, до обрядів сьогодні ми зовсім по-іншому 

ставимося, бо інакша картина світу і мислення в людей, але знання історії 

культури нас об’єднує і показує повноту традицій та основ ментальності 

українського народу. На кураторську годину була запрошена випускниця 

ОДАУ, начальник відділу культури Ананьївської міської ради Ольга Сагала, яка 

відзначила важливість спадкоємної традиції українського народу. 

 

  

   

 
 



15 грудня 2021 року відбулася зустріч студентів старших курсів із деканом 

факультету економіки та управління . 

На зустрічі декан факультету 

Лівінський А.І. оговорив зі здобувачами поточні питання та окреслив план 

розвитку факультету. 

Кожен здобувач мав змогу змогу поставити свої запитання та отримати на них 

вичерпні відповіді . 

 

 

 

 



15 грудня, 2021 року викладачами факультету економіки та управління 

проведена кураторська година на тему «До дня людей з інвалідністю» 

В ході зустрічі було оговорено питання : 

1) питання соціального статусу людей з обмеженими можливостями з позиції 

усунення суспільних бар'єрів, які заважають в особі з інвалідністю побачити 

повноцінну особистість; 

2) розглянуті найпоширеніші стереотипи, які існують в суспільстві щодо 

сприйняття осіб з інвалідністю; 

3) сформульовані практичні поради, щодо спілкування з особами з інвалідністю 

з позиції людської гідності. 

  

  

 



20 грудня 2021 року студентська Рада  ОДАУ відвідала Чорнянську дитячу 

школу-інтернат з нагоди Новорічних свят!!!!! Викладачі та студенти підтримали 

ініціативу Студради щодо організації чудових подарунків та  великої уваги до 

діток , тому що це той навчальний заклад, яким опікуються студенти-аграрії вже 

майже 30 років!!! 

З нагоди свят викладачі та  студенти ОДАУ долучилися до акції, зібрали книги, 

одяг, взуття, іграшки, солодощі та канцелярію! За що кожному з них велике 

ДЯКУЄМО від діточок! 

  

  

  



28 грудня відбулася підготовка до новорічних свяи та вітання викладачів і 

здобувачів факультету з Новорічними святами  

 

 

 

З 12.01.2022р. по 12.02.2022р. проведено конкурс зі створення логотипу 

факультета 

 

 

 

 

 



22 січня 2022 року студенти ОДАУ взяли активну участь у міських 

заходах, присвячених до Дня соборності України 

 

 

 

25 січня відбулося привітання з днем студента 

 

 

 



08 лютого 2022р. здобувачі факультету економіки та 

управління  приймали участь в конкурсі «Стріла Амура»-

присвяченому дню закоханих. Перемогу здобули студенти 

ФЕУ 3 курсу Братінова Марія та Златов Андрій. 

 

 

Щороку 16 лютого в Україні на державному рівні 

відзначатимуть нове державне свято — День єднання. 

Відповідний Указ № 53/2022 опублікований на сайті глави 

держави. Ректорат, професорсько-викладацький склад, співробітники 

та здобувачі вищої освіти ОДАУ відзначили День єднання. 

 

 

17лютого 2022р. Студрада ОДАУ огранізувала онлайн-

конкурс «Кращий студент Одау-2021. В конкурсі перемогу 



набула студентка ФЕУ, 3 курсу спец. Менеджмент Анна 

Шамотій. 

 

17 лютого Всесвітній день спонтанного прояву доброти, який 

відзначається в усьому світі 

   

 



18 лютого відбулося вручення дипломів магістра випускникам 

ФЕУ 

  

 

 

 

 



18 лютого 2022 року відбулася онлайн - зустріч студентства 

ОДАУ з Героєм України  Володимиром Жемчуговим в рамках 

освітнього проєкту «Діалоги про війну» !!!  

Здобувачі ВО ставили питання, цікавилися життєвим 

шляхом  пана Володимира як організатором та учасником руху опору 

проти російської окупації.  

 

 

 

20 лютого 2022р. організована екскурсія в Одеський Творчий 

Музей  

 
 



Щороку, 21 лютого, світова громадськість відзначає 

Міжнародний день рідної мови.  

День був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й 

культурної багатоманітності. Здобувачі ФЕУ ОДАУ привітали зі 

святом. 

 
 

22 лютого 2022 року відбулася зустріч проректора з наукової 

роботи та міжнародних зв'язків Олексія Данчука зі 

здобувачами факультету економіки та управління. 

  

 

 



23 лютого 2021 року за підсумками  вокально - інструментального 

конкурсу "Діаманти нашого роду", було визначено   кращих: 

 

Шамотій Анна, ФЕУ,( вокал)  " Ой у вишневому саду"; 

                 Ярима Аліна, 2 курс ФЕУ (вокал) " Квітка душа"; 

                 Харченко Роман, 2 курс  ФЕУ ( гітара). 

 

23лютого 2022р. була проведена на факультеті кураторська година на 

тему «Пожежна безпека» 

 

 

 



28 лютого 2022  Запуск  чату «Feu Family» 

 

З 9 березня Студентська рада Одеського державного аграрного 

університету за підтримки викладачів та співробітників ЗВО звернулася до 

студентів та викладачів усіх аграрних навчальних закладів України з 

пропозицією надання допомоги по поселенню, прихистку та їжі та речей першої 

необхідності.  

 

                                                                                 

                 

 

 



З 02.04.2022р. По 24.04.2022р. Конкурс «Весна у моему сердці 

 

 

04 квітня відбулася кураторська година на тему: Протидія 

торгівлі людьми.  
 

 

 

 



20 квітня 

Студентська рада Одеського державного університету 

запускає ініціативу «Великодній кошик» впродовж 20.04-

23.04 для сімей, які втратили домівку, але залишилися в 

Україні!  

 

 

 

 



28 квітня 

"Організація роботи з криптовалютою в Україні". 

обговорювали здобувачі факультету економіки та управління 

з ІТ директором ТОВ " Мітрідат Одеса" Олександром 

Захаровим в рамках зустрічей з працедавцями. 

 

 

 

 



18 травня 2022р. здобувачі факультету економіки та управління 

відвідали загальну кураторську годину присвячену темі 

«ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В ХОДІ РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: РИЗИКИ ПРАЦІ ТА ФОРМИ 

ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ВИЗНАННЯ». 

 

 

 

 

 



18 травня 2022року 

З днем вишиванки! Здобувачі факультету економіки та 

управління вітають всіх українців зі святом. Студентською 

радою було організовано чудовий історичний екскурс та 

проведено невеличкі вікторини щодо знання історії 

вишиванки. 

               

 

19 травня 2022 року 

Здобувачі факультету економіки та управління раді були 

заслухати начальника відділу земельної та майнової роботи 

Миколаївської філії Державного підприємства Адміністрація 

морських портів України Котик Тетяну Вікторівну. 

  



З 16 по 20 травня 2022р. дуже насичено пройшов тиждень 

української мови в Одеський Державний Аграрний Університет.  

Протягом тижня здобувачі та викладачі мали змогу відвідувати 

заходи, організовані кафедрою української та іноземних мов.  

Серед вебінарів слід виділити: " Слово рідне, ти мені - від Бога, 

ти мого народу оберіг", диспут " Українська мова вчора, сьогодні і 

завтра", "Вишиванка - код нації",  " Україна - це  Європа".  

В ході проведення тижня української мови було запроваджено 

фотоконкурс "Як ми вчимо рідну мову " та конкурс творчих есе. 

 

 

 

 

 



25 травня 

ДНЮ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ була присвячена 

загальна кураторська година, організована кафедрою філософії, історії 

і політології ОДАУ. 

 

 

 

 

 



27 травня 

Здобувачі 1 курсу спеціальності 051 «Економіка» в рамках 

опанування матеріалу 2 змістового модулю «Екологія» дисципліни 

«Регіональна економіка» разом із професором Тетяною 

ШАБАТУРОЮ відвідали Хакатон «Екологія сьогодення: вплив 

антропогенного фактору», організованого НПП і здобувачами 

факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного 

університету. 

 

 

 



11 червня 

Викладачами кафедри філософії, історії і політологіі була проведена 

кураторська година разом зі студентами факультетів Геодезії, 

землеустрою та агроінженерії, "Економіки та управління" та 

Навчально-науковогого інституту біотехнологій і аквакультури. 

 

 

 

 

 


	1 вересня, 2021р. відбулося свято посвяти в студенти для першокурсників Одеського державного аграрного університету.

