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ультурний центр ОДАУ є складовою частиною дерК
жавної культурно-освітньої системи України. Це
широко доступна, комплексна культурно-освітня установа, яка надає студентській молоді можливості всебічного розвитку і самовизначення у вільний час, сприяє
організації змістовного проведення дозвілля, відпочинку.
У колективах художньої самодіяльності займаються студенти та співробітники університету.
В організаційній діяльності Культурного центру ОДАУ
є традиційна академічна домінанта і водночас — це інноваційна лабораторія, яка вправно актуалізує свої творчі
експерименти і пошуки. Успішній роботі центру сприяють органи студентського самоврядування та наскрізна
система наставництва. Методологічну основу педагогічної етики центр вбачає у створенні психологічного діалогу
як засобу оптимальної соціалізації особистості.
Різноманітний творчий інструментарій виховної роботи допомагає становленню інтелектуальної, культурної
особистості студента, вихованню в нього активної громадської позиції. Значну роботу в напрямі формування національної свідомості, патріотичних почуттів студентів
здійснюють викладачі кафедри української та іноземних
мов, які організовують та проводять Шевченківські свята,
Дні рідної мови, творчі зустрічі, присвячені ювілеям видатних українських письменників.
Діяльність Культурного центру та дозвілля спрямована на культурно-просвітницьку роботу зі студентами
університету, співпрацю творчих колективів та ансамблів
малої форми за жанрами на таких відділеннях, як: хорове,
естрадно-вокальне, музичне, хореографічне.
Щорічно творчі колективи посідають призові місця
на обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях

і конкурсах, наприклад: на Всеукраїнському фестивалі художньої творчості «Софіївські зорі» та Міжвузівському
фестивалі студентської творчості «Студвесна» в Одесі.
Справжньою окрасою і своєрідною візитівкою університетської художньої самодіяльності є ансамбль «Terra»
та хореографічні колективи «Anler» та «Мрія», які були
неодноразовими учасниками університетських концертів. Їхнім виступам притаманні висока музична культура,
вдало підібраний репертуар та сценічна шляхетність.
В університеті запроваджено наскрізну систему наставництва, тобто за кожною академічною групою закріплено викладача-наставника, який допомагає у вирішенні
конкретних проблем, а також іноді є об’єднувальною ланкою між батьками та студентами. Активно реалізується
програма профілактики негативних явищ у молодіжному
середовищі. Значну увагу в університеті приділяють розвитку фізичної культури і спорту як серед студентів, так
і серед науково-педагогічного складу. Колектив університету має давні спортивні традиції. Майже 1500 студентів
займаються у спортивних секціях із 18 видів спорту.
Університет має студентську організацію, в якій
сформована вертикаль студентського самоврядування.
Залучення студентів до життя закладу є важливим чинником навчально-виховного процесу, що сприяє підвищенню якості навчання, зростанню у молоді соціальної
активності та відповідальності.
Органом студентського самоврядування в ОДАУ є
рада студентського самоврядування, яка здійснює захист соціально-економічних прав та інтересів студентів,
сприяє самовираженню та всебічному розвитку молоді.
Протягом усього календарного року організовують
екскурсійні поїздки Україною.
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