
  ВИХОВНА РОБОТА  

у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького  впродовж 2015 року   

 

Утвердження політичного та економічного суверенітету України, 

побудова інститутів демократії, поглиблення ринкових відносин, відродження і 

збагачення культурної та духовної спадщини українського народу ставлять 

високі вимоги до підвищення громадянської функції освіти, якості підготовки 

спеціалістів у вищій школі, виховання у студентської молоді глибоких почуттів 

справжнього громадянина і патріота рідної землі. 

У контексті цього важливого державного завдання, виховання студентів у 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького розглядається одним з головних 

пріоритетів, є невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованих 

фахівців для аграрного сектора економіки з притаманною їм безмежною 

любов’ю до України, національною самосвідомістю і людською гідністю, 

високою культурою і глибокою духовністю, трудовою активністю і 

господарською підприємливістю, турботою про збереження рідного довкілля та 

готовністю до самовідданого захисту своєї Батьківщини 

Науково-теоретичні, методологічні засади національно-патріотичного  

виховання молоді університету здійснюються відповідно до Закону України від 

11.06.2008 р. № 1060-7 “Про освіту” (ст.21; 22); Закону України від 01.07.2014 

р. № 1556-VII “Про вищу освіту”; Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.11.1993 р. №896 про Державну національну програму “Освіта” (Україна 

ХХІ); Концепції національного виховання студентської молоді у Львівському  

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій                            

імені С.З.Гжицького (розглянуто та затверджено  на засіданні ученої ради   24 

лютого 2010 р., протокол № 1) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html);  

Концепції  національно-патріотичного  виховання студентів у Львівському  

національному університеті  ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького (розглянуто та затверджено  на засіданні ученої ради   27 квітня  

2015 р., протокол № 2) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html); Положення  

про організацію виховного процесу у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (розглянуто та 

затверджено  на засіданні ученої ради   24 лютого 2010 р., протокол № 1) 

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html) 

В основі виховної роботи університету лежить формування у 

студентської молоді національної самосвідомості, розвиненої духовності, 

моральної, художньо-естетичної, правової, економічної культури, розвиток 

фізичної досконалості, індивідуальних здібностей і таланту. 

Виховний процес у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здійснюється 

відповідно з установленою інфраструктурою управління по трьох вертикалях: 

адміністративній, методичній, громадській. 

Адміністративна (робоча) вертикаль: ректор, проректор з науково-

педагогічної роботи, декан, заступник декана з виховної роботи, куратор 

академічної групи. 
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Методична вертикаль (дорадча): вчена рада університету, вчені ради 

факультетів.  

Студентське самоврядування (громадська вертикаль) організоване з метою 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав – 

органи самоврядування на рівні факультетів, курсів, груп, студентських 

гуртожитків, профоргів груп. 

За виховну роботу в університеті відповідають посадові особи: проректор 

з науково-педагогічної роботи, заступники деканів з виховної роботи, директор 

бібліотеки, голова спортивного клубу, керівник центру художньої творчості та 

куратори академічних груп. 

Дорадчим органом є Рада з  виховної роботи при проректорові з науково-

педагогічної роботи (заступнику ректора), який її очолює. Рада діє відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту,  Концепції 

національного виховання ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького, Концепції національно-

патріотичного виховання ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького, Програми “Основи 

української державності, культури та духовності”, яка розроблена в університеті та 

рекомендована науково-методичною комісією з виховної роботи у ВНЗ  

Міністерством аграрної політики та продовольства України для кураторів та 

студентів  ВНЗ  аграрного  профілю І-ІV рівнів  акредитації (протокол  № 2 від 

17-18 жовтня 2012 року) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html) й Положення 

про раду з  виховної роботи у ЛНУВМ та БТ  імені С.З.Гжицького, яке   розглянуто та 

прийнято  на засіданні ректорату 16 лютого 2010 р., протокол                                                                                  

№ 6  (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html) 

З метою проведення виховної роботи в академічних групах, педагогічної 

підтримки навчальної, наукової та позанавчальної роботи студентів відповідно 

до вимог кредитно-модульної системи, вирішення питань, окреслених 

державою з питань національно-патріотичного виховання, в університеті 

запроваджено інститут кураторів відповідно до Положення про куратора 

академічної групи Львівського  національного університету  ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького розглянутого та затвердженого 

на засіданні ученої ради 24 лютого 2010 р., протокол №1) 

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html). Головною метою діяльності 

куратора є формування національно свідомої, фізично здорової особистості з 

притаманними їй цінностями сучасного українського виховання. Куратор, як 

правило, працює з групою весь термін навчання - з І до V курсу. Куратори груп 

підбираються кафедрами з поміж викладачів кафедри, їх кандидатури розглядає 

Вчена рада  факультету і за поданням декана факультету призначається наказом 

ректора університету. 

 На основі Програми “Основи української державності, культури та 

духовності”  науково - педагогічними працівниками ЛНУВМ та БТ імені 

С.З.Гжицького підготовлено та апробовано посібник “Основи української 

державності, культури та духовності”, який схвалила учена рада університету 

30  жовтня  2015 року,  протокол № 30  і рекомендувала  науково-методична 

комісія з виховної роботи (Лист ДУ «НМЦ «Агроосвіта» від 05.10.2015 року, 

№128/542) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html). 

З метою напрацювання питань щодо реалізації  положень «Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді», затвердженої наказом 
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Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 року впродовж   

25-30   листопада   2015   року   в   університеті   відбулася Всеукраїнська 

науково-практична інтернет – конференція «Парадигма національно-

патріотичного виховання у ВНЗ». В конференції взяли участь понад 110 

науково-педагогічних та педагогічних працівники ВНЗ І-ІV  рівнів  акредитації 

зі всіх регіонів України. Матеріали конференції розміщено на офіційному сайті 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького 

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html). 

Головна мета виховного процесу у 2015 році ЛНУВМ та БТ імені                       

С.З. Ґжицького – забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, 

яка поєднує в собі високу професійну компетентність, широку культурну 

ерудицію, глибоку духовність, моральність і особисту відповідальність.  

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є 

формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації.  

Перед колективом університету ставилася мета виховати творчого 

інженера зі всебічно загальнокультурним мисленням, здатним кожне своє 

технічне рішення піддавати не тільки професійній, а й гуманітарній оцінці. 

Зміст головної мети конкретизується у завданнях виховної роботи:  

- посилення значення виховного аспекту навчального процесу;  

- досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та відповідних 

умов і засобів її подання студентам; 

 - заохочення студентів до самостійної творчої роботи, яка формує 

навички самоорганізації та загартовує індивідуальну волю; 

 - підвищення дисципліни студентів шляхом формування професійної 

ідентичності, яка містить у собі певні моральні вимоги і сподівання 

суспільства; 

 - формування у студентів наукового світогляду;  

 - вироблення умінь i навичок культури розумової роботи;  

- вироблення навичок i звичок моральної поведінки, реалізація яких стала 

потребою особистості; 

- психологічна підготовка студентської молоді до праці та активної 

взаємодії;  

- формування у студентів естетичних почуттів, поглядів i переконань;  

- виховання потреби i здатності студента створювати прекрасне;  

- формування здорової зміни фахiвцiв-аграрникiв;  

- створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента, 

розвитку його нахилів i обдарувань;  

- формування національної свiдомостi, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розквіту держави;  

- виховання у студентів високої мовної культури;  

- формування національної гідності, самоповаги на основі успадкування 

духовних надбань українського народу;  

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

усіх народів, що населяють Україну;  

- формування правової культури, виховання поваги до законів i норм 

співжиття у своєму колективі i суспiльствi;  



- активне залучення професорсько-викладацького складу до всіх форм 

виховної роботи.  

Головними критеріями ефективності системи виховної роботи є:  

- формування у процесі виховання національної свідомості та почуття 

дієвого патріотизму;  

- високий рівень навчальної, науково-дослідницької та соціальної 

активності;  

- дотримання моральних і естетичних норм у суспільному та особистому 

житті; 

 - відсутність правопорушень, їх запобігання;  

- взаємна повага у спілкуванні викладачів і студентів та між студентами;  

- активна участь студентів та викладачів у культурно-просвітницькій 

діяльності;  

- відповідальне та уважне ставлення студентів до власного здоров'я та до 

здоров’я своїх товаришів;  

- вироблення та розвиток екологічної свідомості у студентів. 

В університеті вибудувано чітку структуру виховної роботи: 

міжнародні заходи (табл.1), всеукраїнські заходи (табл.2), заходи 

університетського рівня (табл.3). 

Таблиця1 

Міжнародні заходи, 

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 

п/п 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1 
4-10 

травня 

Гастролі народної капели бандуристів 

«Кобза» до Вроцлавського 

природничого університету, 

Республіка Польща 

Народна капела 

бандуристів «Кобза»,             

( художній керівник 

Руслана Дробот) 

17 

2 26 червня 

Урочиста академія  

 з нагоди вручення почесного звання  

Доктора  HONORIS CAUSA ректорові 

Вроцлавського природничого 

університету,  професору Роману 

Колачу                       

Рада з виховної роботи, 

проректор з НПР 

356 

3 1-3 жовтня 

ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс 

хореографічних та вокально-

хореографічних колективів 

“Самоцвіти” 

Народний ансамбль 

танцю «Підгір`я» 

(художній керівник 

Степан Бень) 

28 

4 3-4 жовтня 

15-ий Міжнародний фестиваль 

церковної музики у місті Гіжицьку 

Вармінсько-Мазурського воєводства 

Республіки Польща 

Народний чоловічий хор 

«Дзвін» 
30 

5 
24-25 

жовтня 

Міжнародна виставка котів 

 «Кубок міста Лева» 

Рада з виховної роботи, 

проректор з НПР 
45 

6 
Впродовж 

року 

Участь у культурно-мистецьких 

заходах в рамках реалізації гранту 

ЦХТ, колективи 

художньої самодіяльності 
457 

 

 

У п’яте в університеті проведено Всеукраїнську акцію майстер-клас 

«Намалюй свою писанку - 2015», у якій взяли участь студенти ВНХ з Білої 

Церкви,  Вінниці, Києва, Одеси, Полтави, Харкова та Сум. 



На базі університету 16-19 червня 2015 року проведено 17 зліт 

студентських лідерів аграрної освіти, в якому взяло участь 242 учасники із 88 

вищих аграрних закладів І-ІV рівнів акредитації  з усіх регіонів України за 

винятком Донецької області та АРК Крим (табл.2). 

 

 Таблиця 2 

Всеукраїнські заходи, 

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№

№ 

п/п 

 

Дата Назва заходу 
Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1         2 3 4 5 

1 26 березня Проведення Всеукраїнської акції 

майстер-класу «Намалюй свою писанку 

2015» 

Минів Р.М., 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

134 

2 16-19 

червня 

17 зліт студентських лідерів аграрної 

освіти  

Минів Р.М. 
587 

3 17 червня Всеукраїнський конкурс “Кращий 

студент року” 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування 

18 

4 12-13 

жовтня 

Участь у семінарі з питань 

національно-патріотичного виховання 

молоді 

Проректор з НПР, 

заступники деканів з 

виховної роботи, керівник 

ЦХТ 

6 

5 3-6 червня Участь у XXVII Міжнародній 

агропромисловій виставці 

 «АГРО-2015» 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування, 

28 

6 1-2 грудня Участь у чемпіонаті серед команд КВК 

вищих аграрних закладів освіти 

України 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування 

15 

7 4-5 червня Чемпіонат КВК ВНЗ Міністерства 

аграрної політики України 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування 

14 

8 25-30 

листопада 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет конференція «Парадигми 

національно-патріотичного виховання 

у ВНЗ» 

Минів Р.М. 

167 

 

 

Завданнями національного виховання студентської молоді                                  

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького у 2015 році було  надання майбутнім 

фахівцям основоположних цінностей, ідей, переконань щодо української 

державності, формування активної громадянської і особистої позиції молоді у 

становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально 

-розвиненої і активної особистості, яка формується, як громадянин, патріот, 

висококваліфікований фахівець та сім’янин. 

Основними формами виховної роботи зі студентами університету є: 

- заняття з “Основ  української державності, культури та духовності”; 

- заняття в спортивних секціях, творчих колективах і студентських 

клубах; 

- участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів,  

зльотів тощо. 



 

Таблиця 3 

Загальноуніверситетські  заходи, 

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 

п/п 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, куратор,інші) 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1.  
09-23 

вересня 

Вибори студентського активу в 

академічних групах та на курсах 

Заступники деканів, 

куратори 
3650 

2.  
07-21 

вересня 

Вибори студентських рад у гуртожитках Заступники деканів, 

Коменданти гуртожитків 
2845 

3.  17 вересня 

Загальні збори першокурсників з метою 

виявлення талантів, залучення до гуртків 

художньої самодіяльності тощо 

Купчак Т.З.,  

керівники гуртків, 857 

4.  10 вересня 

Проведення загальних зборів у 

гуртожитках 

Минів Р.М., заступники 

деканів, куратори, 

коменданти гуртожитків. 

2854 

5.  
впродовж 

року 

Організація і проведення 

загальноуніверситетських та 

міжвузівських, регіональних конкурсів, 

фестивалів 

Минів Р.М.,  

студентське 

самоврядування 
1023 

6.  
За 

графіком 

Організація участі студентів в заходах 

управління молоді та спорту ОДА 

Львівської міської ради, молодіжних 

організацій 

Минів Р.М.,  

студентське 

самоврядування 
857 

7.  

Раз 

у 2 тижні 

за 

розкладом 

Проведення кураторами виховних годин 

в академічних групах на курсах 

Заступники деканів, 

куратори 
3650 

8.  
23-24               

вересня 

Проведення семінару-тренінгу для 

заступників деканів виховної роботи 

Минів Р.М. 

 

 

 

9.  

12 березня 

21 травня 

7 жовтня 

10 грудня 

 

Проведення семінарів для кураторів 

академічних груп 

Минів Р.М., 

 заступники деканів 

175 

10.  
19 лютого 

27 вересня 

Проведення семінарів для студентського 

активу  

Минів Р.М.,  

заступники деканів 
256 

11.  24.08.2015 
Участь у загальноміських заходах з на-             

годи Дня незалежності України 

Минів Р.М. 
189 

12.  22 жовтня 

Круглий стіл “Роль і значення духовної 

спадщини митрополита Андрея 

Шептицького”.  

  

Минів Р.М.  

каф. філософії 
37 

13.  29 жовтня 
Урочистості з нагоди 95-річниці 

утворення ЗУНР 

Минів Р.М. 
457 

14.  
08 жовтня-

19 

листопада 

Цикл лекцій про голодомори в 

українській історії. 

Минів Р.М. 

2897 

15.  
12 

листопада 

Панахида за загиблими підчас 

голодоморів в Україні 

Минів Р.М. 
356 

16.  13 жовтня 
Урочистості з нагоди святкування Дня 

Захисника України 

Минів Р.М. 
425 

17.  26 лютого 
Вшанування пам’яті героїв Небесної 

Сотні 

Рада з виховної 

роботи 
378 

18.  7 травня Урочистості з нагоди Дня Перемоги Минів Р.М., 256 



студентське 

самоврядування 

19.  
21-24 

квітня                            

Фотовиставка. Конкурс фотокартки “Мій 

рідний край” 

Минів Р.М., 

студентське 

самоврядування 

85 

20.  21 травня 

День вишиванки Минів Р.М., 

студентське 

самоврядування 

2568 

21.  30.08.2015 
Урочиста посвята першокурсників у 

студенти університету 

Ректорат, рада з виховної 

роботи, деканати факуль-

тетів, студентське 

самоврядування 

895  

22.  01.09.2015 Урочистості з нагоди Дня знань 

Ректорат, рада з виховної 

роботи, деканати факуль-

тетів, студентське 

самоврядування 

1698 

23.  
24-27 

вересня 

Організація і проведення виставки – 

конкурсу осінніх композицій 

«Золота осінь-2015» 

Ректорат, рада з виховної 

роботи, деканати факуль-

тетів, студентське 

самоврядування 

256 

24.  
Протягом 

року 
Профорієнтаційні заходи 

Рада з виховної роботи, 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентське 

самоврядування, профком 

895 

25.  
22 жовтня- 

28 

листопада 

Конкурс художньої творчості серед 

першокурсників “Золота осінь 

університету!” 

Рада з  виховної роботи, 

заступники деканів, 

куратори, студентський 

профком 

1654 

26.  
Протягом 

року 

Концерти-презентації університету 

(окремих факультетів) в будинках 

культури районів, на шкільних сценах та 

коледжів 

Ректорат, рада з  виховної 

роботи, деканати факуль-

тетів, студентське 

самоврядування 

893 

27.  
22-25 

грудня 

Організація і проведення виставки 

конкурсу “Різдвяна композиція 2016 “ 

Минів Р.М., 

заступники деканів,  

рада з виховної роботи 

221 

28.  

Травень- 

червень 

Квітень 

 

 

 

Травень 

Проведення загальноуніверситетських 

конкурсів: 

- на кращу академічну групу; 

- на краще естетичне 

оформлення кімнат в 

гуртожитку та студмістечку 

“Затишне житло – затишно в 

моїй душі”; 

- на краще озеленення кімнати 

гуртожитку 

 

Деканати, 

 куратори,  

рада з виховної роботи, 

коменданти гуртожитків 

 

2382 

29.  
За 

графіком 

Тижні виховної роботи в рамках декади 

факультетів університету: 

- факультет ветеринарної 

медицини; 

- факультет харчових технологій 

та екології; 

- біолого-технологічний 

факультет; 

- факультет економіки та 

менеджменту 

Декани, 

 заступники деканів з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр 

2987 

30.  27 жовтня 
Першість команд КВК серед факультетів 

університету 

рада виховної роботи, 

деканати, студентське 

самоврядування, профком 

568 



31.  
12 

листопада 

 

Вечір відпочинку з нагоди Дня студента 

Рада  виховної роботи , 

студентське 

самоврядування, профком 

987 

32.  
19 

листопада 

 

Урочистості з нагоди Дня працівника 

сільського господарства 
Рада з виховної роботи 465 

33.  
5-30 

жовтня 

Творчі звіти колективів художньої 

самодіяльності 
ЦХТ , Купчак Т.З.  

34.  
Січень 

Грудень 

 

Участь у міських заходах до Нового 

року та Різдва Христового 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування 

987 

35.  5 березня Урочистості, присвячені святу 8 Березня 

Рада з виховної роботи, 

студентське 

самоврядування, профком 

365 

36.  
21-24 

квітня 

 

Організація і проведення виставки-

конкурсу “Великодня композиція 2016” 

Минів Р.М., 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

198 

37.  22 травня Урочистості до Дня Матері 

Минів Р.М., 

Заступники деканів з 

виховної роботи,  

Союз Українок 

564 

 

Окрім виховних заходів загальноуніверситетського рівня, тематично 

різноманітні заходи проводяться осередками Союзу українок та Молодою 

Просвітою, а також кафедрами університету у позанавчальний час у світлицях 

студентських гуртожитків. Здебільшого вони носять характер бесід з 

популярного викладу новітніх досягнень ветеринарної медицини і зоотехнії, 

проблем екології довкілля, політико-економічної ситуації в державі, 

формування здорового способу життя, збереження народних традицій та 

звичаїв, особистої гігієни, культури спілкування тощо. В сукупності протягом 

2015  року в університеті проведено понад 250 виховних заходів 

факультетського рівня, якими охоплюються практично усі її студенти 

(табл.4,5,6,7). 

 

Таблиця 4 

Заходи, проведені на факультеті ветеринарної медицини 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

 
№ 

п/п 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1 5.02 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 5-6 п/гр. 

Кафедра ВСЕ, гігієни та загальної 

ветеринарної профілактики 

доцент Салата В.З. 

26 

2 16.02 
Святкування Дня 

Св.Валентина на факультеті 

Деканат, 

профком,куратори,студенти 
74 

3 18.02 
Морально-духовне виховання 

в сучасному світі 
Деканат 152 

4 19.02 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 7-8 п/гр. 

Доцент кафедри епізоотології 

ЛевківськаН.Д. 
28 

5 25.02 
Тематичний вечір на тему: 

«Вечір пам’яті героїв» 

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
138 

6 27.02 Благодійний збір мокулатури Деканат, профком, студенти 354 

7 27.02 Квест до Дня закоханих Заст.дек 102 



8 15.03 

Тематичний вечір до 201-ліття 

із дня народження Т.Г. 

Шевченка 

Деканат,куратори 126 

9 26.03 
Всеукраїнська акція 

«Намалюй свою писанку» 
Деканат, профком, куратори 288 

10 29.03 День відкритих дверей Ректорат, деканат, профком 43 

11 9.04 
Екскурсія культурно -

історичним Львовом  

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
33 

12 15.04 

Шкідливий вплив куріння, 

алкоголю та наркотиків на 

організм людини” 

Кафедри фармакології та 

токсикології 
47 

13 16.04 Гаївки Деканат, профком,  

14 4.06 
Морально-патріотичне 

виховання в сучасній Україні 

Кафеда паразитології та 

іхтіопатології 
44 

15 12.06 

«Золота підкова» –  

екскурсія замками 

Львівщини  

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
33 

16 29.04 КВК кубок університету Деканат, профком 24 

17 5.05 
Екскурсія культурно -

історичним Львовом  

Кафедри ВСЕ, гігієни та 

загальної ветеринарної 

профілактики 

32 

18 16.06 Фільм під відкритим небом Деканат, профком 280 

19 30.08 

Участь в організації і 

проведенні дня посвяти у 

студенти 

Деканат, 

колегія студентів 
288 

20 3.09 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 1-2 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної та 

патологічної морфології і судової 

ветеринарії 

Федик Ю.Я. 

26 

21 16.09 

Захід в світлиці гуртожитку 

№4 на тему: «Молодіжні 

субкультури,їх значення та 

вплив на розвиток 

індивідуальності» 

Кафедра 

акушерства,гінекології та 

біотехнології відтворення 

тварин ім.Г.В.Звєрєвої» 

44 

22 16.09 

Екскурсія Держ. історико 

культурним музеєм-

заповідником «Личаківський 

цвинтар» 

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
48 

23 17.09 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 3-4 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної та 

патологічної морфології і судової 

ветеринарії Тибінка А.М. 

 

25 

24 22.09 

Тематичний вечір на тему: 

«Митрополит Андрей 

Шептицький» 

Кафедра мікробіології та 

вірусології 
37 

25 1.10 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 5-6 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної 

та патологічної морфології і 

судової ветеринарії Шкіль 

М.І. 

27 

26 2.10 

Захід в світлиці гуртожитку 

№4 на тему: «Планування 

власного часу як засіб 

досягнення успіху» 

Кафедра епізоотології 44 

27 5.10 
Проект « Добре там де ти 

живеш» 
Деканат, профком 122 

28 8.10 

Тематичний вечір 

присвячений Дню захисника 

Вітчизни 

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
86 



29 15.10 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 7-8 п/гр. 

Доцента кафедри нормальної та 

патологічної морфології і судової 

ветеринарії Мисів О.В. 

 

22 

30     

31 21.10 

Тематичний вечір: «Покрова 

Пресвятої Богородиці – свято 

українського народу» 

Деканат 43 

32 27.10 КВК кубок університету   

33 27.10 Кубок університету КВК 
Деканат, профком 

університету, студенти 
34 

34     

 29.10 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 9-10 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної 

та патологічної морфології і 

судової ветеринарії Данкович 

Р.С. 

29 

35 6.11 

Похід до Нац. академічного 

українського драматичного 

театру ім. М. Заньковецької 

Кафедра мікробіології та 

вірусології 
22 

36 11.11 

День пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій. Хто організував 

голодомор в Україні? 

Кафедра хірургії 45 

37 19.11 

Святкування –  Дня 

працівника сільського 

господарства  

Деканат, профком 

університету, студенти 
123 

38 19.11 

Бесіда на тему: «Моє рідне 

село та видатні події , які  

пов’язані із ним»  

Заст.декана, асистент 

Гащук Є.С. 
28 

39 12.11 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 11-12 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної 

та патологічної фізіології   

імені С.В. Стояновського 

Колотницький В.А. 

24 

40 12.11 

Захід в світлиці гуртожитку 

№4 на тему: «Будемо гідні 

слави героїв» 

Кафедра внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної 

діагностики 

33 

41 17.11 День студента Деканат 68 

42 26.11 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 13-14 п/гр. 

Асистент кафедри нормальної та 

патологічної фізіології   імені С.В. 

Стояновського Мацюк О.І. 

34 

44 3.12 

Похід до Нац. академічного 

українського драматичного 

театру ім. М. Заньковецької 

Кафедра нормальної та 

патологічної фізіології   імені 

С.В. Стояновського 

31 

45 10.12 

Відвідування музею 

університету студентами І 

курсу 15-16 п/гр. 

Асистент кафедри нормальної 

та патологічної фізіології   

імені С.В. Стояновського Змія 

М.М. 

27 

46 10.12 

Захід в світлиці гуртожитку 

№4 на тему: «Антропозоонози 

риб» 

Кафедра паразитологій та 

іхтіопатології 
53 

47 17.12 Карнавал в передчутті Різдва 
Ректорат, деканат, профком, 

колегія студентів 
87 

48 17-18.12 
Благодійна акція до Дня 

святого Миколая 

Деканат, куратори груп, студ. 

колегія факультету 
114 

49 21-22.12 
Благодійна акція до Дня 

святого Миколая 

Деканат, кафедри,куратори 

груп, студ. колегія факультету 
89 

 



У звітному періоді значна увага приділялась організації роботи кураторів 

академічних груп та заступників деканів з виховної роботи. Завдяки цьому 

вдалось суттєво покращити комунікаційну вертикаль «студент – ректорат».  

 

Таблиця 5 

Заходи, проведені на біолого-технологічному факультеті  

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 

з/п 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1 18.02. 
Тематичний вечір присвячений 170-річчю 

із дня народження Івана Полюя 

ст.в. Ярошович І.Г. 
39 

2 19.02. Екскурсія в музей хвороб людини В.о. доц. Пукало П.Я. 14 

3 24.02. 
Тематичний вечір на тему: «Вечір пам’яті 

героїв» 

Асист. Крушельницька 

О.В 
134 

4 2.03. 

Зустріч студентів-першокурсників з 

керівниками правоохоронних органів 

Личаківського району м. Львова 

доц. Слобода О.М., асист. 

Дружбяк А.Й. 

доц. ПетришакО.Й. 

доц. Попадюк С. С. 

доц. Музика Л. І. 

асист. Вачко Ю. Р. 

68 

5 12.03. 
Тематичний вечір до 201-ліття із дня 

народження Т.Г. Шевченка «Музи генія» 

Асист. Крушельницька 

О.В, асист. Кравець С.І. 
206 

6 17.03. 

Тематичний вечір до 201-ліття із дня 

народження Т.Г. Шевченка 

Ст. в. Семчук І.Я., доц. 

Голодюк І.П., доц. 

Наумюк О.С. 

24 

7 18.03. 
Тематичний вечір на тему: «Хліб на столі 

і в серці» 

доц. Бойко А.О., доц. 

Федорович В.В. 
43 

8 02.04. 
Лекція на тему «Сучасні погляди на 

походження українців» 

ст.в. Ярошович І.Г., асист. 

Шалько А.В. 
39 

9 14.04. 

Засідання круглого столу зі студентами 

на тему: «Відомі жінки України (княжна 

Либідь, кн. Галиця Доброшіва, Олена 

Зависна, Олеся Горностаєва, Ганна 

Гойська, Софія Ружинська) 

Доц. Попадюк С. С., доц. 

Бойко А.О., доц. 

Федорович В.В. 35 

10 21.04. 

Соціологічне дослідження серед 

студентів факультету на тему: «Куратор 

академічної групи – очима студентів» 

Рада з виховної роботи 

факультету 422 

11 23.04. 
Тематичний вечір на тему: «Митрополит 

Андрей Шептицький» 

асист. Шалько А.В. 
19 

12 22.04. 

Віддавши шану, не порушивши спокій… 

Екскурсія Держ. історико культурним 

музеєм-заповідником «Личаківський 

цвинтар» 

В.о. доц.  

Пукало П.Я. 
13 

13 13.05. 

Тематичний вечір на тему: «Ой у лузі 

червона калина», присвячений пісенній 

творчості Українських січових Стрільців 

Доц. Музика Л.І., асист. 

Жмур А. П., асист. Боднар 

П. В., асист. Оріхівський 

Т.В 

57 

14 19.05. 

Спортивний вечір, присвячений 

підсумкам участі студентів у спартакіадах 

університету, вузів, області 

Кафедра фізичного 

виховання, спорту і 

здоров’я  

107 

15 21.05. 

Бесіда на тему: «Небесна сотня. Подвиг 

на Майдані Незалежності» 

Ст. в. Семчук І.Я., доц. 

Голодюк І.П., доц. 

Наумюк О.С., доц. Лесів 

С.М. 

44 

16 26.05. 
Лекція на тему «Знайомство з 

українською патріотичною музикою» 

Кафедра екології та 

біології 
35 



17 26.05. 

Лекція на тему: «Шкідливий вплив 

куріння, алкоголю та наркотиків на 

організм людини» 

Доц. Музика Л.І., асист. 

Жмур А. П., асист. Боднар 

П. В., асист. Оріхівський 

Т.В 

31 

18 08.06. 
Засідання круглого столу зі студентами 

на тему: «Подвиг українських воїнів!» 

Доц.  

Ковальський Ю.В. 
52 

19 02.07. 

Засідання круглого столу зі студентами 

на тему: «Здоровий спосіб життя – 

запорука здоров’я і довголіття» 

Доц. Попадюк С. С., доц. 

Бойко А.О., доц. 

Федорович В.В. 

41 

20 30.08. 
Участь в організації і проведенні дня 

посвяти у студенти 

Деканат,  

колегія студентів 
260 

21 10.09. 
Відвідування музею університету 

студентами І курсу 1-2 п/гр. 

доц. Бойко А. О. 
28 

22 24.09. 
Відвідування музею університету 

студентами І курсу 3-4 п/гр. 

асист. Шалько А.В. 
24 

23 26.09. 

Кам’яна могила –  світова 

культурно-археологічна спадщина 

України  

доц. Лесів С.М. 

22 

24 29.09. 

Екскурсія до обласного 

екологічного центру «Контакт з 

живою природою»  

Доц. Пукало П.Я., асист. 

Яремко О.В. 19 

25 01.10. 

Екскурсія до міського 

екологічного центру «Контакт з 

живою природою»  

асист. Яремко О.В., асист. 

Кравець С.І. 16 

26 07.10. 
«Універсіада Львівщини 2015» по 

кросу 

Кафедра фізичного 

виховання 
89 

27 08.10. 

«Прийди і вшануй українських героїв» - 

тематичний вечір присвячений Дню 

захисника Вітчизни 

Заст. декана, асист. 

Крушельницька О.В 242 

28 14.10 

Засідання круглого столу зі студентами 

на тему: «Роль бджільництва у сучасному 

сільському господарстві» 

Асист.Дружбяк А.Й, Доц. 

ПетришакО. Й 36 

29 20.10. 

Народознавча година «Традиції та звичаї 

українського народу» 

Доц. Музика Л.І., асист. 

Жмур А. П., асист. Боднар 

П. В., асист. Оріхівський 

Т.В 

49 

30 21.10. 

Тематичний вечір: «Покрова Пресвятої 

Богородиці – свято українського народу» 

Доц. Пукало П.Я. 

асист. Вачко Ю. Р. 

асист. Кравець С.І. 

44 

31 22.10. 
Відвідування музею університету 

студентами І курсу 5-6 п/гр. 

ст.в.  

Федорович В.В. 
23 

32 05.11. 
Відвідування музею університету 

студентами І курсу водні біоресурси 

асист. Кравець С.І. 
17 

33 05.11. 

Похід до Нац. академічного українського 

драматичного театру ім. М. 

Заньковецької на смішну трагедію 

«Криза». 

асист. Крушельницька 

О.В 

асист. Кравець С.І. 
44 

34 11.11. 

Бесіда на тему: «Моє рідне село 

(місто) та видатні події ,  які  

пов’язані із ним»  

ст.в. Ярошович І.Г. 

асист. Шалько А.В. 49 

35 12.11. 
Екскурсія культурно -історичним 

Львовом  

доц. Лесів С.М. 
19 

36 19.11. 
Святкування –  Дня працівника 

сільського господарства  

Деканат, куратори груп, 

колегія факультету 
449 

37 21.11. 
«Золота підкова» –  екскурсія 

замками Львівщини  

Асист. Крушельницька 

О.В 
26 

38 23.11. 
Екскурсія культурно -історичним 

Львовом  

доц. Лесів С.М. 
22 



39 24.11. 
Тематичний вечір на тему: «Геніальний 

композитор –  Володимир Івасюк»  

Доц. Дутка В.Р. 
26 

40 21.12. 
Благодійна акція до Дня святого Миколая Деканат, куратори груп, 

студ. колегія факультету 
89 

41 03.12. 
Похід до Органного залу на концерт 

«Україна – єдина країна» 

Заступник декана, асист. 

Крушельницька О.В 
287 

42 09.12. 

Тематичний вечір на тему: «Андріївські 

вечорниці» 

Заст. декана, асист. 

Крушельницька О.В 

асист. Кравець С.І., 

асист.Оріхівський Т.В. 

206 

  

          Суттєвою допомогою у виховній роботі кураторів  є діяльність народного 

музею історії ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького і його завідувача                      

доц. Слободи О.М. Впродовж року щочетверга в час виховних занять для 

студентів перших курсів усіх факультетів Слобода О.М проводить тематичн 

розповіді за матеріалами музею, які мають глибоке патріотичне та культурно-

виховне спрямування. 

 

Таблиця 6 

Заходи, проведені на факультеті харчових технологій та екології 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№

 п/п 

   Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1.  

 

Березень Урочистості присвячені відзначенню 

201-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка 

Кафедра біохімії та 

загальної хімії 

127 

2.  Травень День вишиванки в університеті Деканат, кафедри, 

куратори 

132 

3.  Листопад День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій. Хто організував 

голодомор в Україні? 

Кафедра біотехнології та 

радіології 

85 

4.  Лютий Вклад українських вчених в освоєнні 

космосу 

Кафедра фізики і 

математики 

65 

5.  Листопад Українці Закерзоння – Переселенська 

Драма (60-річчя з Дня драматичних 

подій в історії Західно-Українського 

краю) 

Кафедра фізики і 

математики 

54 

6.  Листопад До 140-річчя від дня народження 

Катрі Гриневичевої «Її називали 

володаркою слова» 

Кафедра біологічної та 

загальної хімії 

89 

7.  Лютий Формування правової культури серед 

студентської молоді 

Кафедра технології м’яса, 

м’ясних та олійно-

жирових виробів 

67 

8.  Травень Ти громадянин України, твої права і 

обов’язки 

Куратори 132 

9.  Жовтень Шкідливий вплив куріння, алкоголю 

та наркотиків на організм людини” 

Куратори 154 

10.  Лютий Ненормативна лексика, вірування у 

забобони 

Кафедра біотехнології та 

радіології 

67 

11.  Червень Морально-патріотичне виховання в 

сучасній Україні 

Кафедра ЗТД та КЯП 49 

12.  Вересень Обов’язок, честь, совість – моральні 

якості людини 

Куратори кафедри 

технології молока і 

молочних продуктів 

49 



13.  Листопад Морально-духовне виховання в 

сучасному світі  

Кафедра ЗТД та КЯП 72 

14.  Квітень Всесвітній день мігруючих птахів Кафедра екології та 

біології 

64 

15.  Вересень Ландшафт: від природного до 

антропогенного 

Кафедра екології та 

біології 

82 

16.  Листопад 

 

Екобезпека ГМО продуктів Кафедра екології та 

біології 

87 

17.  Березень Поводження молодої людини в 

товаристві 

Куратори 125 

18.  Травень Для Вас, матері Факультет, Товариство 

українок ім. Ольги 

Басараб 

143 

19.  Травень Університетський кубок КВК Деканат, куратори, 

студентське 

самоврядування 

87 

20.  Листопад Нові таланти університету Деканат, завідувачі 

кафедри, куратори 

121 

21.  Грудень Андріївські вечорниці – 2015 Кафедра біохімії та 

загальної хімії 

87 

22.  Жовтень День працівників харчової 

промисловості «Святкуймо смачно і 

корисно», майстер-клас 

Деканат, завідувачі 

кафедр технології мʼяса, 

технології молока 

198 

23.  Вересень Гігієна психічного здоровʼя та методи 

оцінки його стану 

Кафедра біотехнології та 

радіології 

124 

 

Важливим дієвим та ефективним чинником у виховній роботі із 

студентами є газета “Світ університету”, на сторінках якої висвітлюється 

сучасна історія нашого закладу, публікуються цікаві матеріали патріотичного, 

духовного, професійного та культурно-історичного спрямування. 

 

Таблиця 7 

Основні заходи, проведені факультетом економіки та менеджменту 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, 

інші) 

Кількість 

учасників 

1 12.02  Участь студентів ФЕМ (ІІ, ІІІ курсів) у віче-

реквієм, присвяченого річниці загибелі 

О.Левицької-Басараб на Янівському 

кладовищі. 

Доц.Бежук О.М., 

доц. Войтович Н.М.  

17  

2  19.02 Екскурсія до музею Етнографії та 

художнього промислу України 

Доц. Войтович Н.М., 

студенти 3 к. ФЕМ 

10 

3  22.10  Підготовка та участь у Круглому столі на 

тему «Роль і значення духовної спадщини 

Андрея Шептицького»  Доповіді: « Софія 

Фредро – матір та духовний наставник 

А.Шептицького»,  «Епізоди з життя 

А.Шептицького: візити митрополита до 

Карпатського краю». 

Доц. Бежук О.М., 

доц. Войтович Н.М. 

2 

5 4.12 Участь у творчому вечорі поетеси Світлани 

Костюк «Траєкторія самоспалення» ( 

Ауд.№7) 

Доц.Бежук О.М., 

доц. Войтович Н.М., 

студенти ІІ і ІІІ 

курсів ФЕМ 

12 

6 8.02 -8.03. Виступ у передачі «Історична правда» з 

Вахтангом Кіпіані, до річниці О,Левицької-

Доц. Бежук О.М. 1 



Басараб, О,Степані, О.Теліги., виступи на 

Львівському радіо . 

7 Березень 

 

„Заповіт” Тараса Шевченка мовами народів 

світу. 

(опубліковано на сайті університету) 

Викладачі 

кафедри. 

Студенти  

І-ІІ  курсів 

100 

8 2015 р. Конференція, присвячена вшануванню 

пам’яті колишнього завідувача кафедри 

Якима Яреми. 

Викладачі 

кафедри. 

 

75 

9 Протягом 

року 

Випуск студентської газети „Gaudeamus”. 

(чотири випуски газети). 

Викладачі 

кафедри. 

 

– 

10 Протягом 

року 

Статті на виховну тематику в газеті „Світ 

Університету”, у журналі „Сільський 

господар” та у журналі „Науковий вісник” 

Викладачі 

кафедри. 

 

– 

11 9.11 Екскурсія по місту для студентів І курсу 

ФЕМ 

Ст. викл. 

Тимочко М.М. 

17 

12 9.11 Участь студентів І курсу ФЕМ у круглому 

столі на тему: „Українська писемність: 

історія і сучасність”. (В музеї мистецтва 

давньої української книги) 

Ст. викл. 

Конопленко Н.А. 

17 

13 9.11 Виступ на круглому столі на тему: 

„Українська писемність: історія і 

сучасність”.  

Ст. викл. 

Тимочко М.М. 

130 

14 9.11 Диктант національної єдності Ст. викл. 

Ваврін С.І. 

25 

15 10.12 Круглий стіл на тему: „Вища освіта 

Європи”. (Світлиця гурт. № 4). 

Викладачі кафедри 100 

16 Грудень 

2015 р. 

Стаття „Вища освіта Європи: традиції і 

сучасність” (газета „Світ Університету”, 

2015, ч.12). 

Ст. викл. 

Тимочко М.М. 

 

 

 

Досягнуто відчутних успіхів у розвитку культурного рівня студентів та 

їх творчих обдарувань шляхом залучення до участі в академічних та 

факультетських колективах художньої самодіяльності, а також у різноманітних 

культурно-масових заходах (табл. 8).  

Таблиця 8 

Заходи, проведені  центром художньої творчості 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 

п/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, 

інші) 

Кількість 

учасників 

1.  10-12 лютого  

 

Загальноуніверситетський 

фестиваль «Колядуємо разом» 

ЦХТ 

Керівник Тетяна 

Купчак, заступники 

деканів факультетів 

186 осіб 

2.   «Прощання з колядою» 

 у храмі Пресвятої трійці 

 

Народна чоловіча 

хорова капела 

«Дзвін» (Михайло 

Сало), народна 

хорова капела 

«Ватра»(Тетяна 

Купчак) 

       70 осіб 

3. 05 лютого  Літературні читання пам`яті Героїв 

Крут 

   ЦХТ 

Літературно-

       120 осіб 



мистецька студія 

«Барвистий 

дивоцвіт»(Тетяна 

Купчак) 

4.  11 лютого 

 

Студенти університету колядують і 

щедрують працівнику 

університету, пораненому Герою 

АТО Русланові Філіпсонову  та 

воїнам, які перебувають на 

лікуванні у Військово-медичному 

клінічному центрі західного 

регіону 

Народна хорова 

капела «Ватра» 

(Тетяна Купчак) 

 45 осіб 

5.   20 лютого Вечір-реквієм пам`яті Героїв 

Небесної сотні та воїнів АТО 

ЦХТ 500 осіб 

 6.  12 березня Шевченківський літературно-

мистецький вечір «Тарасе, плачеш 

разом з нами…» 

ЦХТ 500 осіб 

7. 18 березня Хресна дорога для молоді 

 у храмі Пресвятої Євхаристії  

ЦХТ 200 осіб 

8. 02 квітня Хресна дорога для молоді 

у храмі Пресвятої трійці 

 

ЦХТ 300 осіб 

9. 16 квітня Загальноуніверситетське 

Великоднє свято «Ми гаївку 

провели, весну красну привели» 

ЦХТ 600осіб 

10. 19 квітня Великодній  фестиваль – 

«Святкуймо Воскресіння разом» , 

який відбувся у Музеї народної 

архітектури і побуту 

"Шевченківський гай" 

Народний ансамбль 

танцю «Підгір`я» 

(художній керівник 

Степан Бень) 

23осіб 

11. 16 травня Хореографічний фестиваль, 

присвячений вшануванню пам’яті 

заслуженого працівника культури 

України, відомого хореографа 

Олега Голдрича 

Народний ансамбль 

танцю «Підгір`я» 

(художній керівник 

Степан Бень) 

28 осіб 

12. 05 червня Урочиста академія з нагоди 

зустрічі випускників університету 

ЦХТ 700 осіб 

13. 16червня Урочистості з нагоди  

ХVII зльоту студентських лідерів 

аграрної освіти  

Львів,  

ЦХТ 300 осіб 

14. 31 серпня Посвята у студенти ЛНУВМтаБТ 

імені С.З. Ґжицького 

ЦХТ 950осіб 

 

15. 08 жовтня День захисника́ Украї́ни - 

літературно-мистецьке свято  

ЦХТ 500 осіб 

16. 15 жовтня Молебен до Пресвятої Богородиці, 

за усіх воїнів-захисниуів України, 

біля фігури Богородиці 

Народна хорова 

капела «Ватра» 

(Тетяна Купчак) 

600 осіб 

17. 22 жовтня Урочиста академія до Дня 

працівників харчової 

промисловості 

ЦХТ 500 осіб 

18. 14 листопада Участь у обласному святі до Дня 

працівників сільського 

господарства 

ЦХТ 35 осіб 

19.  

 

18 грудня Новорічно-різдвяний вечір «У 

передчутті Різдва» 

ЦХТ 250 осіб 



20. Протягом 

року 

Виконання Божественної літургії 

Івана Золотоустого студентською 

народною хоровою капелою 

«Ватра» 

Народна хорова 

капела «Ватра» 

(Тетяна Купчак) 

55 осіб 

 

У звітному році активно працювали 8 загальноуніверситетських 

колективів художньої самодіяльності, серед яких 5 колективів мають звання 

“народних”, зокрема, народний чоловічий хор “Дзвін”, народний хор студентів 

“Ватра”, народна капела бандуристів “Кобза”, народний ансамбль танцю 

“Підгір’я”, народний оркестр українських інструментів “Намисто”, оркестр 

духових інструментів, поетичний театр та драматичний гурток. 

Більшість колективів художньої самодіяльності університету 

відзначаються активною концертною діяльністю, беруть участь у творчих 

конкурсах та фестивалях і стають їх лауреатами.  

Широкого розвитку набула художня творчість студентів на рівні 

факультетів. Цьому сприяє проведення щорічного міжфакультетського 

конкурсу “Шукаємо таланти”, у якому беруть участь біля трьох сотень 

студентів. 

Поруч з культурним і духовним вихованням студентів значна увага 

приділялася їх фізичному розвитку та підвищенню спортивної майстерності. З 

цією метою при спортивному клубі академії працювало 16 спортивних секцій, в 

яких займався 841 студент (табл.9,10). 

 

Таблиця 9 

Спортивно-масові заходи, проведені на базі 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

 
№

№ 

з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

(кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1. 28-30.04 Універсіада Львівщини 

з вільної боротьби 

Кафедра фізичного виховання, спорту і 

здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 

173 

2. 19-21.05. Чемпіонат Львівської 

області з вільної 

боротьби. 

Кафедра фізичного виховання, спорту і 

здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 

118 

3. 11-13.11. Кубок Львівської 

області з вільної 

боротьби 

Кафедра фізичного виховання, спорту і 

здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 

114 

4. 20-22.11. Кубок України з 

боротьби на поясах 

«Алиш» 

Кафедра фізичного виховання, спорту і 

здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С. 

 

140 

 

Свідченням достатньо високої ефективності роботи секцій засвідчує 

участь студентів у спортивних заходах різних рівнів, зокрема, у державних – 53 

особи та 626 – в обласних, районних і міських. Для прикладу відзначимо, що на 

Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних вищих навчальних 

закладів з вільної боротьби команда університету посіла перше місце (табл.10). 



Таблиця 10 

Участь студентів та співробітників ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького               

у спортивно-масових заходах упродовж 2015 року 
№№ 

з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

 

Кількість 

учасників 

1 27-30.01 Чемпіонат України з вільної боротьби серед 

дорослих до 23 років. м. Бровари. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

5 

2 26-28.02. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 

пам’яті О.Оніщука. м. Хмельницький 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

5 

3 26-31.03. Чемпіонат України з класичного 

пауерліфтингу серед юнаків та дівчат. 

Луцьк. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

4 6-9.04. Чемпіонат України з вільної боротьби,  

місто Харків 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

6 

5 27-30.04. Чемпіонат України  з вільної боротьби серед 

юніорів. м.Івано-Франківськ.  

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

8 

6 2.05. Кубок пам’яті Олександра Литвиненка 

(веслування). Комсомольськ. 

Ковтун А.А. 1 

7 8-10.05. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 

«Чорне море».м.Одеса.. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

4 

8 16-17.05. «Кубок Чорного моря» (веслування). місто 

Южне  

Ковтун А.А. 1 

9 19-21.05. Чемпіонат Львівської області з вільної 

боротьби. Львів. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

12 

10 21-24.05. Чемпіонат України з спортивного 

орієнтування на велосипедах. Харків. 

Приставський Т.Г., 

 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

11 29-31.05. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 

«Кубок Мелітополя».м.Мелітополь. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

5 

12 31.05. «Кубок Придніпров’я» (вестування). 

Дніпропетровськ. 

Ковтун А.А. 1 

13 травень-

червень 

Всеукраїнська спартакіада «Здоров’я» серед 

науково-педагогічних працівників аграрних 

ВНЗ 3-4 рівнів акредитації.  

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Якимишин І.Д.,  

Василів О.В., Стахів М.М., 

Голубева О.Т., Семенів Б.С. 

24 

14 13-14.05. Чемпіонат Львівщини серед дорослих та 

юніорів (веслування). Львів. 

Ковтун А.А. 1 

15 19-21.06. Чемпіонат України серед юнаків та дорослих 

(веслування). Київ. 

Ковтун А.А. 1 

16 21-28.06. Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед 

юніорів. м.Стамбул.Туреччина. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

1 

17 27.06. Відкрита першість Полтавської області 

(веслування) 

Ковтун А.А. 1 

18 2-5.07. Чемпіонат Європи серед національних 

команд ICF (веслування). Ауронцо-Кадоре. 

Італія. 

Ковтун А.А. 1 

19 10-12.07. Регата на призи ВК «Отаман» в човнах 

аутригер (веслування). Львів.  

Ковтун А.А. 1 

20 16-18.07. Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування. Львів. 

Приставський Т.Г., 

Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

21 22-27.07. Міжнародний турнір з вільної боротьби 

пам’яті Зіолковського. Варшава. Польща. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

1 

22 31.07.-

2.08. 

Чемпіонат Європи серед клубів IDBF 

(веслування). Дівон-Ле-Бен, Франція. 

Ковтун А.А. 1 

23 19-23.08. Чемпіонат світу IDBF серед національних 

команд (веслування). Веланд, Канада. 

Ковтун А.А. 1 

24 6.09. Міжнародний напівмарафон. Любачів. 

Польща. 

Приставський Т.Г., 

Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

25 10-13.09. Чемпіонат світу серед клубів ICF 

(веслування). Рачіце, Чехія. 

Ковтун А.А. 1 

26 2-4.10. Турнір «Золотий дракон» (веслування). Київ. Ковтун А.А. 1 

 8-10.10. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 

«Тернове поле». Тернопіль. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

6 

27 16-18.10. Кубок України «October Open» (веслування)   



 

. Київ. 

28 1-3.11. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 

пам’яті І.Кулика. Херсон. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

5 

29 11-13.11. Кубок Львівської області з вільної боротьби. 

Львів. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

14 

30 11-13.11. Чемпіонат України з легкоатлетичного 

кросу. Луцьк. 

Приставський Т.Г., 

 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

 

31 20-22.11. Всеукраїнський молодіжний турнір з вільної 

боротьби.Біла Церква. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

5 

32     

33 20-22.11. Кубок України з боротьби на поясах 

«Алиш». Львів. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

12 

34 28.11.–

2.12. 

Чемпіонат України з пауерліфтингу серед 

студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації.. 

Коломия. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

35 1-3.12. Кубок України з вільної боротьби. Бровари. Семенів Б.С., Бабич А.М., 

Пацевко А.Й. 

7 

 

36 12-13.12. Чемпіонат України з армспорту серед 

студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. Харків. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

37 24.12. Всеукраїнський турнір «Фестиваль бігу». 

Львів. 

Приставський Т.Г., 

 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

3 

38 25.12. Всеукраїнський легкоатлетичний турнір 

«Відкрита першість спортивного клубу 

Легіон». Львів. 

Приставський Т.Г., 

Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

2 

39 протягом 

року 

«Універсіада  Львівщини 2015 року» 

 (17 видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Приставський Т.Г.,  

Семенів Б.С., Василів О.В., 

Голубева О.Т.¸Сопіла Ю.М., 

Якимишин І.Д., Стахів 

М.М., Ковбан О.Л., Ковтун 

А.А. 

270 

40 березень «Спартакіада гуртожитків»  

(5видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Стахів М.М., Якимишин 

І.Д., Василів О.В., Голубева 

О.Т., Приставський Т.Г. 

308 

41 травень Спартакіада серед професорсько-

викладацького складу ЛНУВМтаБТ імені 

С.З.Гжицького 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Приставський Т.Г.,  

Семенів Б.С., Василів О.В., 

Голубева О.Т.¸Сопіла Ю.М., 

Якимишин І.Д., Стахів 

М.М., Ковбан О.Л., Ковтун 

А.А. 

58 

42 вересень-

жовтень 

«Спартакіада першокурсника» 

 (5 видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Стахів М.М., Якимишин 

І.Д., Василів О.В., Голубева 

О.Т., Приставський Т.Г. 

614 

43 протягом 

року  

Спартакіада факультетів 

(6 видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 

Стахів М.М., Якимишин 

І.Д., Василів О.В., Голубева 

О.Т., Семенів Б.С.,  

Приставський Т.Г. 

1156 

44 протягом 

року 

Спартакіада ЛНУВМ та БТ імені 

С.З.Гжицького  (7 видів спорту) 

Стибель В.В., Пацевко А.Й., 

Бабич А.М., Стахів М.М., 

Якимишин І.Д., Василів 

О.В., Голубева О.Т., 

Семенів Б.С., Пилипів М.В. 

416 

 

Протягом звітного року фахівцями кафедри фізичного виховання та 

спорту університету підготовлено 2 майстри спорту, 16 кандидатів у майстри 

спорту та 31 розрядник з різних видів спорту(табл.11). 
 



Таблиця 11 

Підготовлено  КМС, МС у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№№ 

з/п 

Назва Відповідальний Кількість 

1. Майстри Семенів Б.С. 

Бабич А.М. 

1 

1 

2. КМС Семенів Б.С. 

Бабич А.М. 

Приставський Т.Г. 

Василів О.В. 

8 

2 

3 

3 

3. Розрядники Семенів Б.С. 

Якимишин І.Д. 

16 

15 

  

Узагальнюючи аналіз виховної роботи із студентською молоддю, маємо 

усі підстави стверджувати, що у цій важливій складовій педагогічної діяльності 

університету досягнуто відчутних позитивних результатів. 
 

 

 

 

 
 


