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Якщо ви хочете, щоб була Українська держава – ви мусите бути патріотами. Бути 

патріотом – це значить, перш за все, вимагати гарних та добрих учинків від себе 

як від українця  

В. Липинський 
 

У дитинстві закладається людський корінь.  

Жодної людської рисочки природа не відшліфовує – вона закладає,  

а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, суспільству 

В. Сухомлинський 

 

Основні проблеми, над вирішенням яких працюватимуть працівники відділу 

гуманітарної освіти, виховання і студентських справ, керівники факультетів, науково-

педагогічні працівники, куратори академічних груп, студентська рада 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» у 2022 – 2023 

н. р.: 

• формування патріотично налаштованих громадян України з високими моральними 

цінностями, людськими ідеалами та переконаннями, знанням історії, культури 

українського народу з національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до 

рідної землі, родини, свого народу, колективу інституту, бажанням працювати 

задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, 

глибоким розумінням громадянського обов’язку, повагою до Конституції України, 

законів України, державної мови і символіки, історії інституту; 

• забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, 

психічного та духовного здоров’я, захист соціальних прав, формування здорового 

способу життя шляхом проведення масових загальноінститутських заходів, 

залучення студентської молоді до різних видів творчості; 

• активна пропаганда та втілення принципів здорового способу життя серед 

студентів та працівників інституту, системна боротьба зі шкідливими звичками, 

утвердження серед студентів поваги до власного здоров’я, турбота про нього; 

• формування поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та 

акдемічних традицій навчального закладу. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

Основні завдання: 

•   координація зусиль всіх підрозділів та суб’єктів виховного процесу, надання  

практичної допомоги та здійснення контролю за діяльністю органів 

студентського самоврядування. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1. 1

. 

Розроблення і затвердження 

Єдиного плану виховної роботи 

та всіх необхідних планів 

структурних підрозділів, 

учасників виховного процесу 

серпень –  

вересень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 

2. 2 
Призначення кураторів 

академічних груп (І курс) 

серпень –  

вересень 
декани факультетів 

3.  

Формування органів 

студентського самоврядування: 

– призначення старост 

академічних груп (І курс); 

– обрання (поновити) старост 

блоків у гуртожитку; 

– обрання (поновлення) 

студентської ради гуртожитку; 

– обрання (поновлення) 

студентської ради факультетів; 

– обрання (поновлення) 

студентської ради інституту 

вересень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

заступники деканів; 

комендант гуртожитку; 

студентський актив 

4. 3

. 

Організація зустрічей 

студентського активу з 

адміністрацією інституту 

протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

студентський актив 

5. 3

. 

Проведення вступних, первинних 

інструктажів зі студентами з 

БЖД 

протягом року куратори груп 

6. 4

. 

Інструктивні наради з 

кураторами академічних груп 
1 раз в місяць 

заступниця директора з 

навчальної і навчально-

методичної роботи; 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 
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7. 5

. 

Участь працівників відділу у 

засіданнях ректорату, вченої ради 

та її постійно діючих комісій 

протягом року 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 

8. 6

. 

Координація роботи зі 

студентською радою та 

студентським профкомом 

протягом року 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

 гол. студради, профкому 

студентів 

9. 7

. 

Організація проведення 

інформаційно-виховних годин в 

академічних групах та заходів, 

передбачених єдиним планом 

виховної роботи 

згідно 

розкладу 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 

10. 8
. 

Проведення зборів серед 

студентів 1 курсу усіх 

факультетів з метою 

ознайомлення з правилами 

внутрішнього розпорядку 

інституту, виявлення їх 

відношення до суспільно-

політичних подій, морально-

естетичних проблем 

протягом року 
декани факультетів, 

куратори груп 

11. 9
. 

Співпраця з Національною 

скаутською організацією «Пласт» 
протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 

12. 1
0

. 

Бесіди за участю працівників 

юстиції та правоохоронних 

органів 

протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

куратори груп 

13. 1
1

. 

Співпраця з ДІАЗом протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

куратори груп 

14. 1
2

. 

Співпраця з музеями міста протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

куратори груп 

15. 1
3

. 

Співпраця з Бережанським 

районним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 



6 

 

справ 

16. 1
4

. 

Участь викладачів і студентів у 

заходах міста, присвячених 

визначним історичним постатям і 

подіям  

протягом 

року 

директор; 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

 декани факультетів; 

студентський актив 

17. 1
5

. 

Засідання оргкомітету з 

підготовки та проведення 

Міжнародного фестивалю 

«Голосіївська весна 2023» 

березень 

заступниця директора з 

навчальної і навчально-

методичної роботи; 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

декани факультетів; 

студентська рада 

18. 1
6

. 

Організація та проведення 

відкритих виховних годин на 

факультетах 

протягом 

року 

заступники деканів, 

куратори груп 

19. 1
7

. 

Урочистості з нагоди чергового 

випуску спеціалістів БАТІ 

травень-

червень 

декани факультетів; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ 

20. 1
8

. 

Урочисті збори до Дня 

Конституції України 
червень 

директор; 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; 

декани факультетів 

21.  
Індивідуальна робота зі 

студентами в дистанційному 

форматі 

в умовах 

карантину 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і студентських 

справ; заступники деканів; 

куратори груп 

22. 1
9

. 

Висвітлення інформації роботи 

відділу гуманітарної освіти, 

виховання і студентських справ 

на сайт інституту  

протягом 

семестру 
працівники відділу  

 

ПРИМІТКА: У разі запровадження тривалого карантину і змушеного переходу 

освітнього процесу в інституті на дистанційну форму навчання, виконання 

запланованої виховної роботи переходить у дистанційний режим. 
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ІІ. НАЦІОНАЛЬНЕ І ВІЙСЬКОВО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Основні завдання: 

•   повага до історії та культури українського народу; 

•   формування національної свідомості та гідності громадян України; 

•   прищеплення любові до свого краю, його героїчного минулого та сьогодення; 

•   формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня 

фізичної підготовки та витривалості; 

•   формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, 

вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у 

державі і світі, свою роль та місце в цих подіях. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів Дата проведення Виконавці 

1.  

Х Міжнародна наукова 

конференція на тему: 

«Бережанська гімназія: сторінки 

історії» 

вересень 

адміністрація; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

2.  

В рамках проєкту «Стежками 

Героїв Бережанщини» - до 80 річчя 

створення УПА екскурсія в музей 

зв’язкової командира УПА Романа 

Шухевича, Галини Дидик у с. 

Шибалин, а також могили на 

Бережанському цвинтарі   

жовтень Калиній І.В. 

3.  

Облаштування інформаційних 

стендів, присвячених Захисникам і 

захисницям України 

протягом І семестру 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

куратори груп; 

студентська рада 

4.  

Виховні години, круглі столи, 

бесіди за участю воїнів російсько-

української війни. 

протягом року куратори груп 

5.  
Цикл заходів, присвячених Дню 

Української Армії, козацтва, УПА 
 

жовтень 

викладачі кафедри 

гуманітарних 

дисциплін; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада  
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6.  

Літературно-пізнавальна година 

«Великі таланти з маленького 

міста» 

жовтень Шаршонь В.Л. 

7.  
Виховна година на тему: «14 

жовтня – свято мужності і відваги» 
жовтень 

Боднар О.В., 

Сливінська О.Б. 

8.  
Виховна година на тему: «Наші 

славні Бережани» 
жовтень 

Семенова Н.П., 

Гайдукевич С.В. 

9.  

Виховна година на тему: «Історії 

героїв: Ми боремося за українські 

землі» 
жовтень 

кафедра 

гуманітарних 

дисциплін 

10.  

Виховна година на тему: «Місця 

героїки та скорботи Першої 

світової війни» 
жовтень Соловей І.М. 

11.  

Інформаційна година до Дня 

української писемності та мови 

«Минуще все, лиш слово не 

минає...». 

листопад 
Шумінська О.Б., 

студентський актив 

12.  

Заходи, присвячені Всесвітньому 

Дню науки в ім’я миру та 

розвитку: значення й пріоритети 

 

листопад 

Судомир С.М., 

навчально-науково-

інноваційний відділ 

13.  
Виховна година на тему: «Жіночі 

обличчя війни» 
листопад 

викладачі  

економіки і 

менеджменту 

14.  
Цикл заходів, приурочений Дню 

Гідності та Свободи 
 

листопад 

викладачі  

гуманітарних 

дисциплін; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада 

15.  
Виховна година на тему: «ЗУНР – 

провісниця держави Україна» 
 

листопад 
викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

16.  

Круглий стіл на тему: 

«Голодомори: погляд через роки»  

Всеукраїнська акція «Засвіти 

свічку» 
 

листопад 

викладачі  

гуманітарних 

дисциплін; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

куратори груп 
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17.  
Добровольці нашого міста. До Дня 

українського добровольця. 
грудень 

викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

18.  

Бесіди, присвячені Збройним 

силам України, героїчним 

подвигам українських воїнів, 

збройній боротьбі за незалежність 

протягом року куратори груп 

19.  
Виховна година на тему: 

«Волонтерство – запорука 

впевненості» 

грудень куратори груп 

20.  
Виховна година на тему: 

«Батьківщина у серці єдина» - до 

Дня Соборності України 

січень 
викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

21.  

Круглий стіл на тему: «Вони 

захищали Батьківщину» - до 

річниці бою під Крутами. 

лютий 
викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

22.  

Зустріч з учасниками бойових дій, 

які брали участь у миротворчих 

заходах на території інших держав 

лютий куратори груп 

23.  
Виховна година на тему: «Діалоги 

про війну» 
лютий Тиманська О.Б. 

24.  Небесна сотня в наших серцях лютий 
викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

25.  

Цикл заходів, присвячених Героям 

Небесної Сотні: «Уклонімось 

низько до землі тим, хто в серці 

буде вічно жити…» 

лютий 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада 

26.  

Бесіди «Шевченкові дні» (до д. н. 

Т.Г. Шевченка (1814-1861) – 

великого українського 

письменника, художника, 

мислителя) 

березень Шумінська О.Б., 

студентська рада 

27.  
Година-реквієм біля могили семи 

загиблих ОУНівців (1941р) на 

хуторі Кулеби Нараївської ОТГ 

квітень Калиній І.В. 

28.  
Круглий стіл на тему: «Вільні 

творять майбутнє» 
травень 

викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 
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29.  
Виховна година на тему: «Роль 

вишиванки в національному 

вихованні молоді» 

травень  
Стемковська І.В., 

Габор В.С. 

30.  
Круглий стіл на тему: «Історії 

героїв: Ми боремося за українські 

землі» 

травень 
Чвартацький І.І., 

Кирик О.М. 

31.  

Панахида і реквієм, присвячені 

масовому знищенню політичних 

в’язнів в Бережанській тюрмі 

червень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада 

32.  

Цикл виховних заходів на 

військово-патріотичну тематику до 

визначних пам’ятних історичних 

подій 

 

 

протягом року 

викладачі 

гуманітарних 

дисциплін; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах: 

 

1. 150 років з дня народження Богдана Лепкого; 

2. 300 років з дня народження Григорія Сковороди; 

3. 130 років з дня народження Миколи Куліша; 

4. 200 років з дня народження Костянтина Ушинського; 

5. 160 років з дня народження Володимира Вернадського; 

6. 80 років із часу утворення УПА.  
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III. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Основні завдання : 

• виховання в студентської молоді поваги до рідної мови та культури; 

• формування естетичних смаків і культури поведінки; 

• організація змістовного дозвілля; 

• розвиток талантів і художніх творчих здібностей студентів. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведення 
Виконавці 

1.  Урочисті заходи з нагоди Дня Знань 15.09. 2022р. 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

2.  

Відвідування виставки творчих робіт 

Члена Національної спілки 

художників України, Заслуженого  

художника України Олега Шупляка 

вересень  

викладачі  

гуманітарної освіти і 

туризму 

3.  

Проведення кампанії по залученню 

студентів до культурно – масової 

роботи та роботи в гуртках 

«Реєстрація талантів». 

вересень Плонка О.Р. 

4.  
У нас славна історія (екскурсія до 

музею факультету;) 
вересень 

Драган А. П., 

Клендій М.Б. 

5.  
Привітальні заходи, присвячені Дню 

працівників освіти  

вересень-

жовтень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

6.  
Фестиваль української героїчної 

пісенної лірики  
жовтень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

декани факультетів 

7.  
Виховна година на тему: 

«Мальовнича Бережанщина». 

протягом 

семестру  

викладачі  

гуманітарної освіти і 

туризму 

8.  
Урочисті заходи до Дня працівників 

сільського господарства 
листопад 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

9.  
Бесіда: «Українська книга – джерело 

народної мудрості». 
листопад 

працівники наукової 

бібліотеки 
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10.  

Бесіди на тему:  

- «Естетичне сприйняття 

дійсності»; 

- «Я творча особистість».            

листопад 
Плонка О.Р., 

куратори груп 

11.  
 Фестиваль молодих талантів: «Ми 

єдині в студентській родині» з 

нагоди Міжнародного Дня студента 

жовтень 

куратори груп; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

12.  
Конкурс есе на тему: «Все буде 

Україна – нездоланна ніким і 

ніколи» 

жовтень 

викладачі кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму 

13.  
«Козацькі забави» - спортивно-

розважальний захід з нагоди 

Міжнародного Дня студента 

жовтень 

куратори груп; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

14.  
Літературно-мистецька композиція 

до Дня Гідності та Свободи  

  

 

листопад 

 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

15.  
Традиції святкування Різдва в 

англомовних країнах. 
грудень 

викладачі іноземних 

дисциплін 

16.  

Театралізоване дійство для дітей 

працівників інституту. Благодійна 

допомога дітям – сиротам 

спеціалізованих навчальних закладів 

міста до Дня святого Миколая 

грудень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;  

студентська рада 

17.  

Перегляди документальних фільмів, 

які висвітлюють подвиг 

українського народу під час 

боротьби за волю та незалежність 

України 

 

протягом 

семестру 

 

студентська рада 

інституту, 

студентська рада 

гуртожитку 

18.  
Відвідування кіносеансів «Кіно 

заради України»  в Бережанському 

краєзнавчому музеї 

протягом 

семестру 
студентська рада  

19.  Фестиваль «Прощання з колядою» лютий 

декани факультетів; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 
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20.  
Фотоконкурс «Жовто-сині кольори 

серця» 

протягом 

року 
студентська рада 

21.  
Конкурс «Краса БАТІ – 2023» 

листопад – 

травень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

22.  
Мітинг-реквієм: «Сьогодні з неба 

дивляться вони, Небесна Сотня – 

славнії  сини» 

лютий 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

23.  

Круглий стіл «Життя розділилось на 

«до» і «після», присвячений річниці 

вторгнення російських окупаційних 

військ на територію України 

лютий  

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

24.  
ХІІІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс студентської 

молоді ім. Т.Шевченка 

березень Шумінська О.Б. 

25.  Випускні вечори  «Крок в доросле 

життя». 

протягом ІІ 

семестру 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентський актив 

26.  Вечір поезії: «Поетичні серця 

Бережанщини» 
березень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

27.  
Підготовка та проведення 

фестивалю «Голосіївська весна - 

2023» 

березень-

квітень 

декани факультетів; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

куратори груп  

28.  Заходи по вшануванню ліквідаторів 

на ЧАЕС 
квітень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

29.  Пізнавальна екскурсія: «Рідне місто, 

його історія» 
квітень 

Ліннік А.Ю., 

Дубчак Н.А. 
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30.  Екскурсії в музеї м. Бережани            

(до Міжнародного дня музеїв) 
травень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ;                 

куратори груп 

31.  
Флеш-моб «Вишиванка об’єднує 

всіх» 
травень куратори груп, 

студентська рада 

32.  
Заходи до Дня Європи. День 

Європейських мов. 
травень викладачі іноземних 

дисциплін 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах: 

 

1. 125 років із часу заснування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

2. Живопис, пісня, танець – мова моєї душі 

3. Духовність і мораль – краса душі і здоров’я тіла 

4. Кіно і театр – дзеркало душі суспільства 
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IV. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

 

 

Метою правового виховання молоді є формування в неї правової культури 

громадянина України, що насамперед передбачає свідоме ставлення до своїх прав 

і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України. 

Основні завдання : 

• озброєння молодих людей знаннями законів, систематичне інформування їх про 

актуальні питання права; 

• формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, 

переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, 

регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації; 

• вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого 

ставлення до громадянського обов'язку. 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведення 
Виконавці 

2. 
Виховна година: «Правова 

культура особистості» 
Вересень 

Зайчук В.М., 

Федуняк І.О. 

3. 

Круглий стіл на тему:  

«Правове регулювання 

туристичної діяльності в 

Україні» 

Жовтень 

Луговий Б.В., 

Федуняк І.О. 

 

4. 

Відкрита виховна година: 

«Правове виховання сучасної 

молоді  в умовах війни» 

Листопад 
Зайчук В.М. 

Федуняк І.О. 

5. 
Виховна година: «Міжнародні 

конвенції захисту прав людини» 
Грудень Федуняк І.О.  

6. 
Відкрита виховна година: 

«Юридична консультація» 
Лютий Федуняк І.О. 

7. 
Виховна година: «Особливості 

працевлаштування молоді» 
Березень Федуняк І.О.  

8. 

Правила поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій воєнного 

характеру  

Вересень – 

жовтень  
Кузьович В.С. 
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9. 
Виховна година: «Права і 

обов'язки молодого спеціаліста» 
Квітень 

Зайчук В.М. 

Федуняк І.О. 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах: 
 

1. Молодь в світі прав та обов’язків; 

2. Міжнародні    правові акти із захисту прав людини; 

3. Сучасне податкове законодавство; 

4. На терезах Феміди; 

5. Наслідки злочину для особи та суспільства. 

6. 350 років з дня народження Пилипа Орлика 
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V. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА САНІТАРНО - ПРОСВІТНИЦЬКЕ ВИХОВАННЯ 

 

Основні завдання: 

• виховання екологічної культури особистості; 

• проведення санітарно-гігієнічних бесід із студентами; 

• проведення бесід та заходів із студентами про шкідливі звички, що руйнують 

особистість; 

• усвідомлення почуття відповідальності за природу як національне багатство; 

• виховання свідомого виконання норм поведінки в природі; 

• розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання 

природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього середовища. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведен

ня 

Виконавці 

1.  

Бесіда: «Поради щодо правил поведінки 

в умовах воєнного стану» 

 

вересень 

старший викладач 

кафедри екології, 

охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

Адамів С.С. 

2.  

Бесіда з профілактики вірусних 

захворювань: «Коронавірус: 

профілактика, інфікування і 

поширення» 

 

вересень 

лікар БЦРКЛ  

 Павлюк О.М.; 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

3.  

Тематична екскурсія: «Компостування: 

ефективно, екологічно, корисно для 

ґрунтів і довкілля» на ТОВ «Жива 

Земля Потутори»  

 

жовтень 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

4.  
Круглий стіл: «Проблеми стану 

екосистем України через бойові дії» 
жовтень 

старший викладач 

кафедри екології, 

охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

Жанна Мартиненко 

5. 
Акція: «Здай кров – врятуй життя 

солдату»  (до Дня донора) 
листопад 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 
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виховання і 

студентських справ 

6. 

Круглий стіл, присвячений 

Міжнародному Дню енергозбереження, 

за участю представників органів 

місцевого самоврядування, неурядових 

організацій і громадськості з питань 

впровадження механізмів використання 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива у 

суспільному виробництві та житлово-

комунальному господарстві, 

оптимізації їх використання  

листопад 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

7. 

Семінар «Реакція світу в умовах 

сучасного ядерного шатажу» до дня 

вшанування учасників ліквідації  аварії 

на Чорнобильській АЕС  

грудень 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

та працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

8. 
Бесіда до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом 
грудень куратори груп 

9. 

Виховна година  до Всесвітнього Дня 

клімату на тему:  

«Збереження клімату Землі залежить 

від кожного з нас» 
березень 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

10. 

 Акція прибирання міських парків 

м.Бережани до Дня Землі «Зустрінемо 

Перемогу чистим довкіллям !"» 

квітень 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

та працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ 

11. 

Бесіда: «Землі наш дім» до 

Всесвітнього Дня Землі 
квітень 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-do-dnya-zemli-chiste-dovkillya-chiste-sumlinnya-181165.html
https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-do-dnya-zemli-chiste-dovkillya-chiste-sumlinnya-181165.html
https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-do-dnya-zemli-chiste-dovkillya-chiste-sumlinnya-181165.html
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збалансованого 

природокористування 

12. 

«І впала з неба велика зірка…» - 

виховна година, присвячена річниці  

аварії на ЧАЕС 

квітень Мартиненко Ж.О. 

15. 

Круглий стіл: «Аналіз стану ПЗФ 

України  в умовах війни», присвячена 

Міжнародному Дню біологічного 

різноманіття 
травень 

Мартиненко Ж.О.; 

викладачі кафедри 

екології, охорони 

навколишнього 

середовища і 

збалансованого 

природокористування 

17. 

Санітарно-просвітницька акція 

«Гуртожиток наш дім» протягом 

року 

Гевко Г.П., 

студентська рада 

гуртожитку 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах:  
 

1. Не тренд, а необхідність – чому необхідно сортувати відходи 

2. Від екології душі — до екології природи  

3. «Жити щасливо і жити у злагоді з природою — одне й те саме»(Сенека) 

4. Від екології душі — до екології природи 

5. Умійте природу любити. 
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VI. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Основні завдання: 

• виховання духовно багатої особистості, яка б усвідомлювала свою 

відповідальність перед Богом, Батьківщиною, народом; 

• плекання духовності української нації, формування особистості студента на 

засадах християнської моралі, доброти, людяності, милосердя, чесності, 

працьовитості; 

• допомога у відкритті та наближенні до таких найважливіших вартостей як 

правда, співчуття, любов, краса. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата 

проведення 
Виконавці 

1.  

Вивчення ділових та морально-

психологічних якостей студентів за 

результатами виконання ними 

окремих доручень, поведінки в 

колективі 

протягом 

року 

психолог, 

студентський актив, 

куратори груп 

2.  
Тренінг: «Психологічна стійкість в 

умовах війни» 

протягом 

року 

психолог, 

куратори груп 

3.  
Організація екскурсій «Стежками 

мого міста». жовтень куратори груп 

4.  

Виховна година з елементами 

тренінгу: «Адаптація – запорука 

гармонійного розвитку» 
жовтень 

психолог, 

куратори груп 

5.  
Виховна година на тему: «Ми 

прагнемо миру на землі» листопад 

викладачі кафедри 

гуманітарної освіти і 

туризму 

6.  

Круглий стіл на тему: «Роль сім’ї у 

формуванні духовних цінностей 

особистості» 

 

листопад 
священнослужителі 

різних конфесій 

7.  
Виховна година на тему: «Єдність 

родини у циклі Різдвяних свят» 
грудень куратори груп 

8.  

Бесіда на тему: «Волонтерський рух 

як форма самоорганізації населення у 

вирішенні нагальних проблем»  

протягом 

року 

студентська рада 

 

9.  
Благодійна акція до Дня Св. Миколая 

«Подаруй дитині радість» 

 

 

 

грудень 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 
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10.  

 

Круглий стіл на тему: «Венеричні 

хвороби і СНІД – кара за  

аморальність» 

 

грудень 

 

лікар БЦРКЛ  

 Павлюк О.М., 

психолог, 

студентська рада 

11.  
Перегляд фільмів із циклу «Скарби 

нашої культури» розділу «Народні 

свята» 

протягом 

року 

 

студентський актив 

12.  

Проведення святкових богослужінь, 

молебнів, панахид в каплиці 

інституту в дні історичних пам’ятних 

подій 

протягом 

року 

Зайчук В.М., 

Плонка О.Р. 

13.  
Виховні години та зустрічі з цікавими 

людьми в інституті та гуртожитках 

протягом 

року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

студентська рада 

14.  

Активна участь студентів та 

працівників інституту у доброчинній і 

волонтерській діяльності та 

благодійних заходах 

протягом 

року 

завідувач відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

помічники деканів; 

студентський актив 

13. 
Освячення корпусів та аудиторій 

інституту Йорданською водою 
січень Зайчук В.М., 

Плонка О.Р. 

14. 
Екскурсії в музей переслідуваної 

церкви 

протягом 

року куратори груп 

15. 

Виховні години та бесіди з 

представниками громадських та 

релігійних організацій 

протягом 

року 

працівники відділу 

гуманітарної освіти, 

виховання і 

студентських справ; 

куратори груп 

16. Фотовиставка «Ні – війні!» лютий студентська рада 

 
Бесіда на тему: «Видатні та шановані 

випускники факультету» 
лютий Чвартацький І.І., 

Карась В.І. 

17. 

Соціально-психологічний тренінг: 

• "Захисти себе від стресів" 

•  "Булінг. Уникаємо 

конфліктних ситуацій" 

лютий 

психолог; працівники 

Бережанського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

18. 
Студентська краєзнавча конференція: 

«Постать о. Лева Джулинського в 
лютий 

Рамш В.Ю., 

Потапенко М.В. 



22 

 

історії Бережанщини».  

19. 

Бесіда на тему: «Психологічні 

особливості прояву девіантної та 

делінквентної поведінки у підлітків» 
березень 

працівники 

Бережанського 

районного центру 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді; 

психолог; 

студентська рада 

гуртожитку 

20. 
Академічна доброчесність – запорука 

якісної освіти 
протягом 

року 
Підховна С.М. 

21. 

Психологічний тренінг: «Розвиток 

навичок поведінки у конфліктних 

ситуаціях» 
квітень 

психолог,  

куратори груп 

 
Круглий стіл на тему: «Я пишаюся 

своєю родиною» квітень 

викладачі кафедри 

економіки і 

менеджменту 

22. 

Бесіди та тренінги на актуальну 

тематику: «Профілактика 

суїцидальної поведінки в 

молодіжному середовищі» 

протягом 

року 

психолог, 

куратори груп, 

студентський актив 

23. 
Бесіда на тему: «Ми проти шкідливих 

звичок» травень студентський актив 

24. 

Круглий стіл на тему: «Що ви знаєте 

про торгівлю людьми в сучасному 

світі» 
травень 

викладачі 

правознавства, 

куратори груп 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах:  
 

1.  130 – ліття Патріарха Йосифа Сліпого. 

2.  Значення дисципліни в навчальному процесі. 

3.  Доля і щастя нашого народу залежить від кожного із нас.  

4.  На порозі дорослого життя. 
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VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Основні завдання : 

• фізичне вдосконалення  юнаків і дівчат через заняття фізичною культурою та 

спортом; 

• пропаганда і утвердження здорового способу життя. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата  

проведення 
Виконавці 

1.  Лекція на тему: «Фізичне виховання в 

системі формування особистості». 

протягом 

семестру 
Буняк В.В. 

2.  
Відкрита осіння першість інституту з 

міні-футболу серед збірних команд 

факультетів 

вересень Буняк В.В. 

3.  Спортивно-розважальний захід 

«Козацькі забави» 
жовтень Чвартацький Т.Р. 

4.  
Відкрита першість інституту з 

волейболу серед збірних команд 

факультетів  

жовтень Буняк В.В. 

5.  Відкрита першість інституту з 

настільного тенісу  серед студентів 
жовтень 

Буняк В.В., 

Чвартацький Т.Р. 

6.  Відкрита першість інституту з шашок 

серед НПП 
листопад Буняк В.В. 

7.  
Першість інституту з армреслінгу 

серед студентів 

 

листопад Чвартацький Т.Р. 

8.  Першість інституту з гирьового спорту 

 
листопад Чвартацький Т.Р. 

9.  Відкрита першість інституту з 

настільного тенісу серед НПП 
грудень Буняк В.В. 

9. 
Першість інституту з шахів серед 

працівників та студентів 
лютий 

Буняк В.В., 

студентська рада 

10. 
Першість інституту з жиму штанги 

лежачи 
лютий Чвартацький Т.Р. 

11. 

Лекція на тему: «Основи забезпечення 

працездатності та її відновлення 

засобами фізичної культури та спорту» 

протягом 

семестру 
Буняк В.В. 

12. 

Участь в обласних спортивних 

змаганнях серед студентів закладів  

вищої освіти 

березень – 

квітень  

Буняк В.В., 

Чвартацький Т.Р. 

13. Першість інституту з футзалу березень 
Буняк В.В., 

студентська рада 



24 

 

14. Бесіда «Куріння – ворог життя» протягом року 
Буняк В.В., 

Чвартацький Т.Р. 

15. 
Змагання з перетягування линви серед 

збірних команд факультетів 
квітень 

Буняк В.В., 

Чвартацький Т.Р. 

16. «Веселі старти» протягом року 

Буняк В.В., 

Чвартацький Т.Р., 

студентська рада 

17. 
Роль і місце спортивних ігор в житті 

молоді 
квітень куратори груп 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах:  
 

1. Заняття фізичною культурою, як альтернатива вживанню наркогенних 

речовин. 

2. Особиста гігієна під час занять спортом. 

3. Загартування молоді – здоров’я в майбутньому. 
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VІІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

Основні завдання : 

• залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно 

корисної праці, розвитку в неї творчого практичного мислення, працьовитості 

й свідомості людини праці; 

• формувати в студентів систему трудових навичок і умінь, виробити вміння 

раціонально і високопродуктивно працювати, правильно і організовано 

планувати свою роботу.  

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата  

проведення 
Виконавці 

1.  
Залучення студентів до робіт на 

розсаднику інституту по догляду за 

декоративними рослинами 

протягом року 

Бідолах Д.І., 

Гринюк Ю.Г., 

Кивух Б.М. 

2.  Виховна година: «Історія моєї 

професії» 

вересень-

грудень 
куратори груп 

3.  

Участь студентів та співробітників 

інституту у проведенні всеукраїнських, 

місцевих та інститутських масових 

трудових акціях 

протягом року Матвіїшин П.В. 

4.  Виховна година на тему: «Від зернини 

до хлібини» 
листопад 

Кирик О.М., 

Диня В.І. 

5.  Прибирання прилеглої території 

інституту  
протягом року Матвіїшин П.В. 

6.  Контроль за прибиранням аудиторій, 

закріплених за академгрупами 
протягом року куратори груп 

7.  
Зустріч студентства з представниками 

Центру зайнятості «Перспективи 

працевлаштування». 

протягом року декани 

8.  
Екскурсії на підприємства, у 

фермерські господарства, виставки 

сільськогосподарської техніки 

протягом року 

заступники 

деканів,  

куратори груп 

9.  Проведення санітарних днів протягом року Матвіїшин П.В. 

10.  Бесіда на тему: "Що я знаю про обрану 

професію? " 
Березень 

Чвартацький І.І., 

Логуш І.В. 

11.  Конкурс  на кращу кімнату в 

гуртожитку 
протягом року Гевко Г. П.  

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах: 

1. Особливості практичного навчання в умовах військового стану 



26 

 

ІХ. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА 

 

Основні завдання: 

• залучення студентів до волонтерської та благодійної діяльності; 

• проведення та організація численних благодійних  акцій, ярмарків, квестів, 

культурно-мистецьких  заходів, тощо; 

• сприяти створенню позитивного іміджу та репутації волонтерської діяльності 

у широкої громадськості. 

 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Дата  

проведення 
Виконавці 

1.  Співпраця з Бережанським 

волонтерським центром «Майдан» 
протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної 

освіти, виховання і 

студентських 

справ; 

куратори груп; 

студентська рада 

2.  Участь у різних волонтерських акціях 

щодо допомоги нашим захисникам 
протягом року 

працівники відділу 

гуманітарної 

освіти, виховання і 

студентських 

справ; студентська 

рада 

3.    Турбота про ветеранів праці протягом року 

декани, 

куратори груп 

4.  
Круглий стіл на тему: «Волонтери - 

ентузіасти нашого часу» до 

Міжнародного дня волонтерів. 

грудень 
студентський 

актив 

5.  Догляд за пам’ятниками та могилами 

загиблих воїнів 
протягом року студентська рада 

6.  

Цикл бесід на тему:  

• «Волонтерський рух в Україні як 

явище соціальне» 

• «Волонтерський рух та місцева 

влада: шляхи взаємодії» 

• «Волонтер: людина честі» 

протягом року 

викладачі 

гуманітарних 

дисциплін; 

куратори груп 

 

Рекомендовані теми бесід та заходи в групах: 

1. Поспішаймо робити добро 

2. Будьмо завжди толерантними, совісними, порядними, культурними, 

турботливими, справедливими 
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Х. ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ В БІБЛІОТЕЦІ ІНСТИТУТУ 

 

В Е Р Е С Е Н Ь 

1. 

 

27.09.2022 р. Є така країна – Україна. 

              (Всесвітній день туризму) 

 

29.09.2022 р. Бібліотека-храм мудрості. 

              (30.09-Всеукраїнський день бібліотек)   

                 

працівники 

бібліотеки 

Ж О В Т Е Н Ь 

2. 

 

12.10.2022 р. Нам Україна понад усе! 

 

14.10.2022 р. День українського козацтва, день 

створення УПА, день захисника України, Покрова 

Пресвятої Богородиці). 

 

працівники 

бібліотеки 

 

Л И С Т О П А Д 

3. 

 

8.11.2022 р.,  9.11.2022 р. День писемності та мови. 

 

16.11.2022 р. Планета толерантності: мистецтво 

жити гідно.                   (День толерантності) 

 

21.11.2022 р. День гідності та свободи. 

 

24.11.2022 р. Голодомор – наш вічний біль. 

 

працівники 

бібліотеки 

 

Г Р У Д Е Н Ь 

4. 

 

5.12.2022 р. Серця і руки - на допомогу. 

                 (День волонтерів) 

 

10.12.2022 р. Твоє життя – твої права. 

                 ( Міжнародний день прав людини) 

 

28.12.2022 р. З НОВИМ РОКОМ! 

                        З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 

 

працівники 

бібліотеки 
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                          С І Ч Е Н Ь  

5. 

31.12.2023 р. Христос  родився! Мир цій хаті! 

              (7 січня РІЗДВО ХРИСТОВЕ) 

 

22.01.2023 р. Злука – Соборнісь – Воля! 

              (22.01 – День Соборності України) 

 

27.01.2023 р. Скорботна свічка пам’яті святої 

              (До дня  пам'яті жертв Голокосту) 

 

29.01.2023 р. Крути – трагедія і гордісь України 

              (29.01 – день пам’яті героїв Крут) 

      

працівники 

бібліотеки 

 

Л Ю Т И Й 

6. 

15.02. 2023 р. Афганістан - моя кривава рана 

(До дня  вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав.) 

 

18.02.2023 р. Мова рідна – душа співучого народу 

          (21.02 – Міжнародний день рідної мови) 

 

18.02.2023 р. Герої не вмирають                        

(18.02-20.02 дні пам’яті героїв Небесної сотні) 

 

25.02.2023 р. На шлях я вийшла ранньою весною  

(25.02 – 150 р. з дня народження Л.Українки) 

 

працівники 

бібліотеки 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

7. 

8.03.2023 р. Твоя, Кобзарю, слава не вмре не 

поляже (9.03 – день народження Т.Шевченка) 

 

12.03. 2023 р. За покликом серця» 

(14.03-До дня  українського добровольця )  

 

17.03.2023 р. Я вибрала долю собі сама 

                (19.03 – день народження Л. Костенко) 

працівники 

бібліотеки 

 

К В І Т Е Н Ь 
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8. 

7.04.2023 р. Здоров’я – це скарб, цінуй його 

                (До Всесвітнього дня  здоров'я) 

 

26.04.2023 р. Під полиневою зорею 

   (26.04 – 35-ті роковини Чорнобильської трагедії) 

 

28.04 2023 р. Безпечне та здорове майбутнє праці 

(До дня  охорони праці України ) 

 

працівники 

бібліотеки 

 

Т Р А В Е Н Ь 

9. 

07.05. 2023 р.  Війна у серці, в пам’яті, у книгах  
         (8.05-9.05 Дні пам’яті та примирення.) 

 

11.05.2023 р. Запали в душу мамині слова 

(друга неділя травня – День матері) 

 

13.05.2023 р. Родина, рід, які слова святі, вони 

потрібні кожному в житті. (15.05 – Всесвітній день 

родини) 

 

18.05. 2023 р. Україна – держава європейська 

(15.05-День Європи.) 

 

працівники 

бібліотеки 

 

Ч Е Р В Е Н Ь 

10. 

15.06.2023 р. Книжкова виставка «Міжнародний 

день захисту дітей»  

 

22.06.2023 р. Книжкова виставка «Вогненний 

ранок».  

(День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої 

світової війни в Україні)  

 

28.06. 2023 р. Книжкова виставка «Конституція – 

основний закон України» (День Конституції)                                                  

працівники 

бібліотеки 
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