
ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини  та  біотехнологій  імені  С.З.  Ґжицького  є  однією  з  найважливіших
складових в організації  освітнього процесу. Формування національно-свідомої
особистості,  сприяння  збагаченню й  оновленню інтелектуального генофонду
нації,  виховання  її  духовної  еліти  –  завдання,  шо  стоїть  перед  вищим
навчальним  закладом  на  одному  рівні  з  підготовкою  висококваліфікованого
фахівця.  Досягнення  мети  виховання  можливе  лише  за  умови  комплексного
підходу й залучення до цієї роботи професорсько-викладацького складу ВНЗ,
адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань
студентської молоді.

Виховна робота, як і навчальна і наукова діяльність, має загальну мету –
підготувати  висококваліфікованого  фахівця  з  університетською  освітою.
Загалом це означає, що випускник університету повинен бути професіоналом у
своїй  справі,  порядною,  діловою високоосвіченою людиною,  патріотом своєї
Батьківщини.

В основі виховної роботи університету у 2016 році стало впровадження в
навчальний  процес  сучасних  технологій  виховання,  які  сприятимуть
становленню особистості студента, розвитку його професійної компетентності,
моральності,  що  буде  позитивно  впливати  на  активізацію  його  пізнавальної
діяльності,  творчого  потенціалу, практичної  самореалізації  та  формування  у
студентської  молоді   свідомого громадянина  -  патріота  Української  держави,
активного провідника національної ідеї, представника української національної
еліти  через  набуття  молодим  поколінням  національної  свідомості,  активної
громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Метою  виховання  -  всебічний  розвиток  людини  як  особистості,  що  є
найвищою  цінністю  суспільства,  розвиток  її  талантів,  фізичних  і  розумових
здібностей;  формування громадян з  високим рівнем національної  свідомості,
здатних самостійно робити осмислений суспільний вибір.  На цій основі  має
зростати  і  зміцнюватись  творчий  інтелектуальний  та  культурний  потенціал
студента, підвищуватися його освітній рівень, що є необхідною передумовою
забезпечення  народного  господарства  кваліфікованими  і  відповідальними
фахівцями.

Досягнення  мети  виховання  можливе  лише  за  умови  комплексного
підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу
вищих  навчальних  закладів,  адміністрації,  органів  студентського
самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.

Завданнями  національного  виховання  студентської  молоді
ЛНУВМтаБТ  імені  С.З.  Ґжицького  у  2016 - надання  майбутнім  фахівцям
основоположних  цінностей,  ідей,  переконань,  стосовно  української
державності, формування активної громадянської і особистої позиції молоді у
становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально



розвиненої  і  активної  особистості,  яка виходить сформована,  як громадянин,
патріот, висококваліфікований фахівець та сім’янин.
Пріоритетними напрямами виховної діяльності у 2016 році були:

 формування  національної  свідомості,  гідності  громадянина,
виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;

 підготовка  свідомої  інтелігенції  України,  збереження
інтелектуального генофонду нації;

 вироблення  чіткої  громадянської  позиції,  прищеплення  молодим
людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

 підняття  престижу  української  мови  в  академічному  середовищі,
забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору; 

 формування  у  суспільній  свідомості  переваг  здорового  способу
життя,  культу  соціально  активної,  фізично  здорової  та  духовно  багатої
особистості;

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського
самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої
людини,  сприяння  розвитку  індивідуальних  здібностей,  таланту  та
самореалізації; 

 плекання  поваги  до  своєї  alma  mater,  дотримання  і  розвиток
демократичних та академічних традицій ЛНУВМта БТ імені С.З Ґжицького.

Виховна  робота  у  Львівському  національному  університеті
ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С.З.  Ґжицького  здійснюється
відповідно до Закону України від11.06.2008 р. № 1060-7 “Про освіту” (ст.21;
22); Закону України від 01.07.2014р. № 1556-VII “Про вищу освіту”; Постанови
Кабінету Міністрів України від03.11.1993 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. Ґжицького  (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. Ґжицького  (розглянуто та
затверджено  на  засіданні  ученої  ради  27  квітня2015  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)

Різноманітний  творчий  інструментарій  виховної  роботи  допомагає
індивідуальному  становленню  особистості  студента,  формуванню  цілісного,
гармонійного світогляду, вмінню орієнтуватися у просторі сьогодення.
           В  університеті  напрацьовано  чітку  структуру  виховної  роботи:
міжнародні  заходи  (табл.1),  всеукраїнські  заходи  (табл.2),  заходи
університетського рівня (табл.3).
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Таблиця1
Міжнародні виховні заходи,

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року

№
п/п

Дата Назва заходу
Відповідальний

(Кафедра, куратор,
інші)

Кількість
учасників

1 2 3 4 5

1 1 червня
Дні аграрної освіти і науки Франції

в нашому університеті
Рада з виховної роботи,

проректор з НПР
89

24
вересня

Участь студентів та НПП у  ХVІІІ
Молодіжному фестивалі

туристичної пісні «Бабине літо» з
нагоди Всесвітнього дня туризму

Кафедра екології, центр
художньої творчості

65

2
29

вересня

Культурно-мистецькі заходи
міжнародної конференції «Роль і
місце Аграрних палат у розвитку

сільських територій. Європейський
досвід», організована Львівською

аграрною  палатою.

Центр художньої
творчості, проректор з

НПР
126

3
1-2

жовтня
Міжнародна виставка котів
 «Кубок міста Лева 2016»

Рада з виховної роботи,
проректор з НПР

57

3 жовтня

Народний ансамбль танцю 
«Підгір’я» володар Гран-прі ІІІ 
Міжнародного фестиваль-конкурсу 
хореографічних колективів 
“Самоцвіти” 

Купчак Т.З.,Центр
художньої творчості

45

4 8 жовтня
Культурно-мистецькі заходи

Українсько-польської конференції
пасічників.

Центр художньої
творчості 126

5
3

листопада

Урочиста академія з нагоди
вручення почесного звання доктора

Honoris Causa проректору
Жешівського університету,

професору Мареку Козіровському. 

Рада з виховної роботи,
проректор з НПР

6
6

листопада

Участь студентів університету у
міжнародному півмарафоні
GRAND PRIX LVIV HALF

MARAFON 2016.

Профком студентів та
аспірантів, колегія

студентів
32

7
Впродовж

року

Культурно-мистецькі заходи в
рамках реалізації гранту

ЦХТ, колективи
художньої

самодіяльності
457

Вшосте  в  університеті  проведено  Всеукраїнську  акцію  майстер-клас
«Намалюй свою писанку - 2016», у якій взяли участь студенти ВНЗ з різних
регіонів України.

На базі університету 31 березня – 1 квітня 2016 року проведено семінар-
практикум для керівників вокально-хорових колективів аграрних ВНЗ, в якому
взяло участь 132 учасники із 18 вищих аграрних закладів І-ІV рівнів акредитації
(табл.2).



Таблиця 2
Всеукраїнські виховні заходи,

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№

№
п/п

Дата Назва заходу
Відповідальний
(Кафедра, куратор, інші)

Кількість 
учасників

1         2 3 4 5
1 31березня

-1 квітня
Семінар-практикум для керівників 
вокально-хорових колективів 
аграрних ВНЗ України

Минів Р.М.  КупчакТ.З. 
центр художньої 
творчості

       132

2 14 квітня Проведення Всеукраїнської акції 
майстер-класу «Намалюй свою 
писанку 2016»

Минів Р.М.,
Заступники деканів з 
виховної роботи

145

3 14-17 
червня

Участь у 18 зльоті студентських 
лідерів аграрної освіти 

Минів Р.М.
587

22 травня Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
"Трускавецька фієста-санаторій 
"Карпати"-2016". У номінації 
хореографічні композиції Гран-Прі 
фестивалю здобув народний 
ансамбль танцю "Підгір'я"

Минів Р.М.  КупчакТ.З. 
центр художньої 
творчості

38

29-31 
травня

Участь у Всеукраїнському 
молодіжному фестивалі «Крок у 
майбутнє» в м. Запоріжжя

Профком студентів та 
аспірантів, колегія 
студентів

17

4 16 червня Всеукраїнський конкурс “Кращий 
студент року”

Рада з виховної роботи,
студентське 
самоврядування

21

5 11-12 
жовтня

Участь у семінарі з питань 
національно-патріотичного 
виховання молоді

Проректор з НПР, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
керівник ЦХТ

6

6 8-11 
червня

Участь у XXVII Міжнародній 
агропромисловій виставці
 «АГРО-2016»

Рада з виховної роботи,
студентське 
самоврядування,

43

Виховна робота в університеті охоплює всі напрями Концепції
національного  виховання  студентства  та  спрямована  на  виконання
основного  завдання,  яке  стоїть  перед  сучасною  вищою  школою  –
формування  всебічно  розвиненої,  духовно  й  морально  зрілої
особистості, готової відповісти на потреби сучасного життя. Виховна
робота  проводилась  у  процесі  викладання  навчальних  дисциплін,
позааудиторної роботи, через соціальні інститути, причетні до справи
виховання  студентської  молоді,  взаємодію  з  молодіжними
громадськими  організаціями,  діяльність  студентського
самоврядування тощо.

Таблиця 3



Основні загальноуніверситетські  виховні заходи,
проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року

№
п/п

Дата
проведення

Назва заходу Відповідальні
особи

Кількість
учасників

1 24 грудня-
5 січня

Молодіжне паломництво довіри 
на європейську зустріч Тезе у 
Валенсії

Рада з виховної
роботи,

 Купчак Т.З.

28

2 23-25 лютого Півфінал студентської ліги КВН Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

125

3 17 лютого Засідання методичної комісії з
фізичного виховання і спорту

ВНЗ м.Львова

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

28

4 9 лютого Проводи коляди  в Центрі
Студентського Капеланства

Львівської архиєпархії УГКЦ за
участю народної хорової капели

«Ватра» 

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР ЦХТ, 
Купчак Т.З.

132

5 14 лютого Народна хорова капела «Ватра» і
літературно-мистецька студія

«Барвистий дивоцвіт»
університету колядували і

щедрували для мешканців міста
Великі Мости Сокальського
району Львівської області

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

98

6 15-29 лютого Виставка «Особистість. V.S.
Тоталітаризм»

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

386

7 17 лютого Вибори голів студентських рад 
гуртожитків

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР, Колегія

студентів,
профком

студентів та
аспірантів

2189

8 18 лютого Зустріч студентів з колишніми 
політв’язнями

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

234

9 19 лютого Молитва на вшанування пам’яті 
Героїв Небесної сотні.

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

381

10 22 лютого У церкві  Пресвятої Трійці
заупокійна Літургія за Героїв

Небесної сотні,

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

258

11 9 березня Молодіжне святкування весни в
клубі «Пікасо»

Колегія
студентів,
профком

студентів та

432
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аспірантів
12 10 березня Шевченківське свято Рада з виховної

роботи,
проректор з

НПР

396

13 17 березня Виховний  захід  для  студентів  II
курсу  ветеринарного  факультету
на  тему:  “Дошлюбна  чистота  –
передумова  щасливого
подружнього  життя” за  участю
гістя з  Канади,  професора
Католицького коледжу м. Торонто
Степана Пісоцького.

Кафедра
філософії та
педагогіки

81

14 24 березня Унікальна  виставка  стародавніх
вишиванок 

Рада з виховної
роботи, 

325

15 27 березня Участь  у  мистецьких  заходах  в
рамках дня відкритих дверей

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

251

16 31 березня 30-річчя  народного  хору
співробітників «Дзвін»

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

326

17 1 квітня Хресна дорога в с. Новий Яричів
за  участю  народної  хорової
капели студентів «Ватра»

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

67

18 4-5 квітна Участь  у  мистецьких  заходах  в
рамках Міжнародної  конференції
«Кооперація  і  духовність  -
минуле,  сьогодення,  майбутнє.
Розвиток і дух громади»

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

124

19 6 квітня Хресна  дорога  в  храмі  Святої
Трійці  м.  Львова   за  участю
народної хорової капели студентів
«Ватра»

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

86

20 12 квітня Весняна толока Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

893

21 15 квітня Відправили  у  зону  АТО  чергові
маскувальні  сітки для танка,  яку
протягом останніх місяців в’язали
студенти  й  викладачі  нашого
університету.

проректор з
НПР

526

22 21 квітня Хресна  дорога  в   церкві
Євхаристії  м.  Львова  за  участю
хорової капели «Ватра» та творчої
майстерні «Барвистий дивоцвіт»

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

65

23 19 квітня Конференція  студентів
університету

Колегія
студентів,

проректор з
НПР

126



24 25 квітня
2016 року

Студенти  відвідали
Святомиколаївський  крехівський
монастир  отців  василіан,  церкву
Преображення Господнього,

доценти
кафедри

екології та
біології

Грицина М.Р.,
Калин Б.М. та

Буцяк А.А

36

25 26 квітня, передвеликолна  вистава  «Марк
Драма».

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

232

26 19 травня Обласний етап фестивалю 
«Софіївські зорі» 2016 року

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

265

27 18 травня Міс університету Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

239

28 15 травня Битва університетів Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів,

Проректор з
НПР

457

29 12 травня Гаївки за участю співробітників 
та студентів університету

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

369

30 27 травня Круглий  стіл  присвячений
«Життю  та  діяльності  видатного
представника  української
культури І. Я. Франка».

кафедра
економіки

підприємства,
інновацій та

дорадництва в
АПК ім. І.В.

Поповича

61

31 3 червня Конференція зустріч випускників Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

625

32 2 червня  студентський флешмоб 
«Європейське звучання Франка» 
за участю викладачі та студентів 
університету

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

324

33 29 серпня Урочиста посвята 
першокурсників  у студенти 
Львівського національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
С.З. Гжицького  

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

987



34 14 вересня Вечірка, організована Профкомом
студентів та аспірантів й Колегією
студентів, присвячена Дню 
Першокурсника.

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

456

35 16- 18
вересня

Участь студентів та НПП у 
заходах 23 Форуму видавців у 
Львові. 

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

198

36 20 вересня Семінар «7 навичок 
високоефективних людей», 
організований ССХ та 
«Територією розвитку» спільно з 
Профкомом студентів та 
аспірантів та Колегією студентів 
нашого університету.

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

195

37 4 жовтня Концерт-інтерв'ю з Брією 
Блессінг, організований ССХ 
Львів та Профкомом студентів та 
аспірантів нашого університету.

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

321

38 12 жовтня Розширене засідання 
студентського політологічного 
гуртка при кафедрі філософії та 
педагогіки, присвячене 150-річчю
від дня народження видатного 
українського історика, 
громадсько-політичного і 
державного діяча, голови 
Української Центральної Ради 
Михайла Сергійовича 
Грушевського.

Кафедра
філософії та
педагогіки

56

39 13 жовтня У церкві Святої Трійці викладачі і
студенти університету молились 
до Богородиці за захисників 
України.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

395

40 27 жовтня Відкрите навчальне заняття з 
культурології, присвячене 160-ій 
річниці з дня народження і 100-
річчю з дня смерті генія 
українського народу Івана 
Франка.

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

195

41 27 жовтня Десятий ювілейний кубок команд 
КВН університету

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

456

42 3 і 10
листопада.

Зустріч студентів університету з 
головою студентського 
капеланства  ЛА УГКЦ отцем 
Юрком Остапюком та викладачем
 «Центру передподружнього 
приготування», співзасновником

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР, 
ЦХТ, 

Купчак Т.З.

856



 та ведучим  бліц-зустічей 
«Стосунки від А до Я», 
учасником «Буковинського 
проекту групової  психотерапії» - 
Володимиром  Чупріним

43 4 листопада Участь в заходах із вшанування
 205-тої річниці від дня 
народження Маркіяна 
Шашкевича – письменника, 
поета, духовного просвітителя, 
натхненника національного 
пробудження Галичини.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

231

44 9 листопада У День української писемності та 
мови, студенти та викладачі 
університету писали радіодиктант
національної єдності.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

97

45 16 листопада Фінальні  змагання  Відкритого
Кубку  Львівщини  з  вільної
боротьби  серед  студентських
команд  вищих  навчальних
закладів  III –  IV рівнів
акредитації, який проводився вже
втретє.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

65

46 17 листопада Гала-концерт  студентського
фестивалю  ЛНУВМ  та  БТ  імені
С.З.Ґжицького   «Нові  таланти
університету-2016». 

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

236

47 21 листопада У  День  Гідності  і  Свободи,
викладачі та студенти ЛНУВМ та
БТ  імені  С.З.  Ґжицького
вшанували  пам’ять  новітніх
героїв України.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

457

48 21 листопада Студенти  ЛНУВМ  та  БТ  імені
С.З.Ґжицького  ознайомились  із
проектом  «Lviv Young Project».
Він  дає  можливість  долучатись
молоді  до  втілення  інноваційних
ідей розвитку міста у співпраці з
органами  місцевого
самоврядування.

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

69

49 23 листопада День  студента  в  розважальному
клубі «Пікасо»

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

239

50 24 листопада Святковий  концерт,  присвячений
Дню  працівника  сільського
господарства 

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

431

51 24 листопада 24  листопада  газета  «Світ
університету»  відсвяткувала  20
років з часу свого заснування. 

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

89



52 8 грудня Завершальним  акордом  року
вшанування пам'яті Івана Франка
в університеті став вечір інтимної
лірики поета,  яка зашифрована у
збірці "Зів'яле листя".

ЦХТ, 
Купчак Т.З.

129

53 18 грудня Свято  Миколая для  дітей
учасників  АТО  Національної
гвардії України.

Рада з виховної
роботи,

проректор з
НПР

562

54 20 грудня  Благодійна акція «Свято Миколая
дітям-сиротам»  у  спеціальній
школі-інтернаті  у  с.  Лівчиці
Львівської області

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

564

55 20-23 грудня Напередодні  Нового  року  та
Різдвяних  свят  вертеп,
організований  профкомом
студентів  та  аспірантів,  потішив
викладачів  університету «старою
байкою на новий лад».

Колегія
студентів,
профком

студентів та
аспірантів

95

            З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в
університеті  проводяться  заходи,  спрямовані  на  формування  національної
свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування кращих
рис  української  ментальності,  виховання  бережливого  ставлення  до
національного багатства країни, мови, культури, традицій.

Таблиця 4
Основні заходи, проведені на факультеті ветеринарної медицини

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року

№
з/п

Дата Назва заходу
Відповідальний

(Кафедра, куратор,
інші)

Кількість
учасників

1 2 3 4 5

1 18.02.
Відвідування музею університету

студентами 1 курсу факультету
ветеринарної медицини

Куратори підгруп
Протягом семестру

186

2 19.02.
Проведено обговорення результатів
здачі сесії в академічних групах та

відвідування занять.

Деканат, куратори
груп, студенти

323

3 23.02. Допомога воїнам Української Армії
Деканат, куратори,зав.
Кафедрами, студенти

255

4 8.03.
Святкування Дня жінки.

Вшанування жінок на кафедрах.
Гащук Є.С. куратори
груп, зав. кафедрами

86

5 17.03.
Проведення студентської наукової

конференції
Деканат, зав.

Кафедрами, студенти
127



6 24.03.

Впорядкування могил героїв
національно-визвольних змагань та

могил вчених університету на
Личаківському цвинтарі

Куратори груп, студ.
колегія факультету

112

7 28.03.

Проведення з бібліотекою
університету літературно-

тематичної бесіди зі студентами
факультету на заняттях з
національного виховання

Гащук Є.С. куратори
груп, співроб.

бібліотеки
143

8 21.04.

Соціологічне дослідження серед
студентів факультету на тему:

«Куратор академічної групи – очима
студентів»

Гащук Є.С. куратори
груп,

576

9 21.04.

Віддавши шану, не порушивши
спокій… Екскурсія Держ. історико
культурним музеєм-заповідником

«Личаківський цвинтар»

Заступник декана
Гащук Є.С.

26

10 6.05.
Проведення урочистостей з нагоди

відзначення Дня Матері
Деканат, куратори,зав.
Кафедрами, студенти

203

11 12.05.
Бесіда про бережливе ставлення до

природи та раціональне
використання природних ресурсів.

Куратори груп 255

12 19.05. Екскурсії в музеї і театри м. Львова.
Протягом семестру

Куратори груп,
студенти

147

13 19.05.
Лекція на тему «Знайомство з

українською патріотичною
музикою»

Кафедра мікробіології
та вірусології

35

14 26.05.
Лекція на тему: «Шкідливий вплив
куріння, алкоголю та наркотиків на

організм людини»

Деканат, куратори,зав.
Кафедрами, студенти

43

15 24.06.

Засідання круглого столу зі
студентами на тему: «Здоровий

спосіб життя – запорука здоров’я і
довголіття»

Деканат, куратори,зав.
Кафедрами, студенти

41

16 29.08.
Організація і проведення дня

посвяти у студенти
Деканат,

колегія студентів
223

17 8.09.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 1-2 п/гр.
Асистент Федорович

Н.М.
28

18 15.09.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 3-4 п/гр.
Асистент Гайдюк

М.Б.
26

19 22.09.
Тисячу літ пам’ятає його Україна.
Бесіда про Володимира Великого

Доцент Івашків Р.М.
Асистент Кацараба

О.А.
32

20 22.09.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 5-6 п/гр.
Доцент Івашків Р.М. 18

21 26.09. Бесіда на тему: Ато чи війна?
Суб’єктивні і об’єктивні причини

виникнення конфлікту. Перспективи

Доцент кафедри
епізоотології Шекель

В.Ф.

38



розв’язання

22 29.09.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 7-8 п/гр.
Асистент Семанюк

Н.В.
29

23 6.10.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 9-10 п/гр.
Викладач цбжцз

Фреюк Д.В.
28

24 7.10.

Бесіда. Пам’ять студента та
результативність навчального

процесу

Співробітники
кафедри нормальної

та патологічної
морфології і судової

ветеринарії

37

25 08.10.

«Прийди і вшануй українських
героїв» - тематичний вечір

присвячений Дню захисника
Вітчизни

Заст. декана, асист.
Гащук Є.С.

198

26 13.10.
Відвідування музею університету

студентами І курсу 11 п/гр.
Доцент Соболта А.Г. 27

27 21.10.
Проведено бесіду.Вітаміни групи В

і факти про них (круглий стіл)
Асистент Змія М.М. 44

28
21.10. Тематичний вечір: «Покрова

Пресвятої Богородиці – свято
українського народу»

Доц. Крупник Я.Г.
56

29 10.11.
Бесіда із студентами.

Утвердження особистості в
умовах сьогодення

Співробітники
кафедри хірургії

36

30 17.11. Бесіда. Аптека під ногами Доцент Харів І.І. 28

31 19.11.
Святкування – Дня працівника

сільського господарства

Деканат, куратори
груп, колегія
факультету

352

32 22.11.
«Золота підкова» – екскурсія

замками Львівщини
Асист. Гащук Є.С. 34

33 24.11.
Бесіда. Паразити навколо та

всередині нас

Співробітники
кафедри паразитології

та іхтіопатології
38

34 24.11.
Екскурсія культурно-
історичним Львовом

доц. Крупник Я.Г. 26

35 1.12.
Бесіда. Безпритульні тварини –

вбивати чи рятувати?

Співробітники
кафедри внутрішніх

хвороб тварин та
клінічної діагностики

36

36 8.12.
Виховання молоді на принципах

християнської моралі (бесіда)
Співробітники

кафедри мікробіології
45

09.12.
Тематичний вечір на тему:
«Андріївські вечорниці»

Деканат, студенти 247

37 21.12.
Благодійна акція до Дня святого

Миколая

Деканат, куратори
груп, студ. колегія

факультету
132

Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті
здійснюється у різних формах:

 - розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради
університету  і  факультетів,  кафедр,  деканатів,  органів  студентського



самоврядування,  профкому  студентів  та  аспірантів,  наукової  бібліотеки
університету; 

-  планування і  звітність виховної роботи в університеті  та структурних
підрозділах; 

-  проведення  семінарів,  «круглих  столів»,  виховних годин,  методичних
об’єднань кураторів; 

- надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною
службою університету та соціальним педагогом; 

- розв'язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках; 
- функціонування інституту куратора; 
-  розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Світ

університету», веб-сторінці навчального закладу;
 - співпраця з науково-методичним центром «Агроосвіта», департаментом

освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської
ради, соціальними службами, медичними закладами міста тощо

Таблиця 5
Основні заходи, проведені на біолого-технологічному факультеті 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року

№
з/п

Дата Назва заходу
Відповідальний

(Кафедра, куратор,
інші)

Кількість
учасників

1 2 3 4 5

1 28.01
Тематичний  вечір  на  тему: Різдво  –
найдивовижніше  і  найулюбленіше
свято в усьому християнському світі

ст.в. Ярошович І.Г.,
асист. Шалько А.В.

41

2 17.02 День відкритих сердець
заст.дек.
Крушельницька О.В

235

3 04.03
Зустріч  студентів-першокурсників  з
керівниками  правоохоронних  органів
Личаківського району м. Львова

заст.дек.
Крушельницька  О.В
асист. Дружбяк А.Й.
доц. Бойко А.О.,
доц. Федорович В.В,
асист. Шалько А.В.,
асист. Кравець С.І.

78

4 15.03
Тематичний  вечір  на  тему:  «Хліб  на
столі і в серці»

доц.  Бойко  А.О.,  доц.
Федорович В.В.

35

5 22.03
Проведення  святкування
присвяченого  Всесвітньому  дню
водних ресурсів

доц. Пукало П.Я., асист.
Кравець  С.І.,  асист.
Вачко Ю.Р.

62

6 24.03
Тематичний  вечір  на  тему: «Вечір
пам'яті Т.Г. Шевченка»

асист. Оріхівський Т.В., 
асист. Боднар П.В.

36

7 05.04
Лекція  на  тему «Сучасні  погляди  на
походження українців»

ст.в.  Ярошович  І.Г.,
асист. Шалько А.В.

39

8 07.04
«Андрей  Шептицький  –  духовний
будівничий української нації»

доц. Музика Л.І., асист.
Боднар  П.В.,  асист.
Жмур  А.Й.,  асист.
Оріхівський Т.В.

32

9 14.04 Засідання  круглого  столу  зі доц.  Попадюк  С.  С., 30



студентами  на  тему:  «Відомі  жінки
України»

доц. Бойко А.О.

10 19.04

Засідання  круглого  столу  на  тему:
«Духовно-енергетична  сутність  слова
в  інтерпретації  академіка  Гаряєва
Петра Петровича»

асист. Оріхівський Т.В., 
доц. Музика Л.І.,  асист.
Жмур  А.  П.,  асист.
Боднар П.В.

38

11 21.04

Соціологічне  дослідження  серед
студентів  факультету  на  тему:
«Куратор  академічної  групи  –  очима
студентів»

Рада з  виховної  роботи
факультету

301

12 22.04 Лекція на тему «Замки України»
асист. Кравець С.І.,
асист. Янович Н.Є.

44

13 11.05

Спортивний  вечір,  присвячений
здобуткам  та  підсумкам  участі
студентів  в  олімпіадах,   спартакіадах
університету, вузів, області

Кафедра фізичного 
виховання та спорту

112

14 13.05
Тематичний  вечір  присвячений  Дню
матері

асист. Оріхівський Т.В
асист. Жмур А. П.

41

15 18.05

Засідання  круглого  столу  на  тему:
«Львів  –  найважливіший  політичний
та  культурний  осередок  західного
регіону України»

доц.  Попадюк  С.  С.,
доц.  Бойко  А.О.,  доц.
Федорович В.В.

34

16 19.05
Тематичний вечір на тему: «Я візьму
той рушник»

асист.Дружбяк А.Й,
доц. Петришак О. Й.

28

17 26.04
Тематичний  вечір  до  дня
Чорнобильської трагедії  «Довга  тінь
Чорнобиля»

асист. Кравець С.І. 43

18 28.04
«Універсіада Львівщини 2016 року» –
змагання  з  жіночого  та  чоловічого
гандболу

Каф.  фізичного
виховання та спорту

45

19 31.05
Вечір  на  тему «Козаччина –  героїчна
сторінка в історії України»

Ст. в. Семчук І.Я., доц.
Голодюк І.П.

35

20 08.06
Лекція  на  тему:  «Шкідливий  вплив
куріння,  алкоголю  та  наркотиків  на
організм людини»

асист. Шалько А.В. 31

21 16.06
Засідання  круглого  столу  на  тему:
«Спорт –запорука здоров'я!»

Кафедра  фізичного
виховання та спорту

42

22 23.06
Засідання  круглого  столу  зі
студентами  на  тему:  «Подвиг
українських воїнів!»

доц. 
Ковальський Ю.В. 52

23 30.06

Засідання  круглого  столу  зі
студентами на тему: «Здоровий спосіб
життя  –  запорука  здоров’я  і
довголіття»

доц.  Попадюк  С.  С.,
доц. Федорович В.В.

41

24 07.07
Засідання  круглого  столу  на  тему:
«Роль  правильного  і  здорового
харчування».

асист. Кравець С.І.,
асист. Янович Н.Є.

36

25 08.07
Лекція  на тему: «СНІД – глобальна 
проблема людства»

доц. Попадюк С. С. 32

26 29.08
Участь в організації і проведенні дня
посвяти у студенти

Деканат, 
колегія студентів

220



27 20.09 Спартакіада 1-х курсів  з футзалу
Каф.  фізичного
виховання та спорту

45

28 22.09
Відвідування  музею  університету
студентами І курсу водні біоресурси

доц.  Сенечин  В.В.,
асист. Янович Н.Є.

24

29 04.10
змагання  з  гандболу  серед  перших
курсів

Каф.  фізичного
виховання та спорту

55

30 06.10
Відвідування  музею  університету
студентами І курсу 3-4 п/гр.

доц. Соколова Г.О. 22

31 06.10
Екскурсія до музею підків

асист. Жмур А.Й., ст. в.
Боднар  П.В.,
асист.Оріхівський Т.В.

26

32 12.10
Лекція на тему: «Роль бджільництва у
сучасному сільському господарстві»

асист.Дружбяк  А.Й,
доц. Петришак О. Й

36

33 13.10
Бесіда на тему: «Небесна сотня. 
Подвиг Майдану»

ст. в. Семчук І.Я., доц. 
Наумюк О.С.

44

34 20.10
«Спартакіади Львівщини – 2016 року»
із спортивної аеробіки

Каф. фізичного 
виховання та спорту

60

35 20.10
Екскурсія  до  міського
екологічного  центру  «Контакт  з
живою природою»

асист. Кравець С.І. 13

36 20.10
Народознавча  година  «Традиції  та
звичаї українського народу»

доц. Соколова Г.О., доц.
Бойко А.О.

49

37 20.10
Відвідування  музею  університету
студентами І курсу 1-2 п/гр.

ст. в. Ярошович І.Г. 26

38 03.11
Екскурсія  культурно-історичним
Львовом

асист. 
Оріхівський Т.В.

13

39 16.11

Фінальні  змагання  Відкритого  Кубку
Львівщини  з  вільної  боротьби  серед
студентських  команд  вищих
навчальних  закладів  III  –  IV  рівнів
акредитації

Кафедра  фізичного
виховання та спорту

60

40 17.11
Екскурсія  культурно-історичним
Львовом

асист. Кравець С.І. 16

41 30.11
Круглий  стіл  на  тему:  «Проблеми
вживання алкоголю молоддю»

асист. Янович Н.Є., доц.
Сенечин  В.В.,  доц.
Пукало П.Я.

17

42 1-9.12
Благодійна  акція  до  Дня  святого
Миколая

Деканат, куратори груп,
студ. колегія факультету

130

43 13.12
Тематичний вечір «Ой, Андрію, даруй
нам надію»

заст.декана
Крушельницька О.В

120

44 22.12
Твори  добро  –  відвідини  Буського
районного ДБЗТ «Добре серце»

заст.декана
Крушельницька  О.В
«Батяри  Того
Факультету»

35

В  цілому  в  університеті  кожен  рік  розробляється  та  затверджується
загальний план виховної роботи, який може використовуватися не тільки для
організації такої роботи на рівні всього університету, але й для планування такої
роботи на рівні кожного окремого підрозділу.

З  урахуванням  загального  плану  виховної  роботи,  кожен  факультет
розробляє свій план проведення виховної роботи.  Такі  плани в останні  роки



стають  все  більш реальними.  У  деяких  підрозділах  відбулася  певна  ротація
заступників декана з виховної роботи і зараз на цих посадах працюють особи,
яким більш вдало вдається здійснювати саме такий напрям роботи. Потрібно
сказати, що поряд з загальним планом кожен підрозділ виділяє окремі напрямки
виховання  і  це  відображає  певні  позитивні  спроби  пошуку  свого  підходу  в
організації  такої  роботи.  Наприклад,  проведення  індивідуальних  бесід  с
батьками та студентами виділено окремим напрямком в проведенні такої роботи
в ІІПО. 

Таблиця 6
Основні заходи, проведені на факультеті харчових технологій та

біотехнології ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
п/п

Дата Назва заходу Відповідальний
(кафедра, куратор,

інше)

Кількість
учасників

1 13.02.16 р. Тематичний вечір: «Назустріч 
весні»

Кафедра 
загально-
технічних 
дисциплін та 
контролю якості 
продукції

35

2 17.02.2016 р. Лекція: «Ненормативна 
лексика, вірування у забобони»

Кафедра 
біотехнології та 
радіології

5

3 18.02.2016 р. Бесіда: «Формування правової 
культури серед студентської 
молоді»

Кафедра 
технології м’яса, 
м’ясних та 
олійно-жирових 
виробів

12

4 25.02.2016 р. Лекція: «Вклад українських 
вчених в освоєнні космосу»

Кафедра фізики та
математики

3

5 31.03.2016 р. Круглий стіл: «Обов’язок, 
честь, совість – моральні якості 
людини»

Кафедра 
технології молока 
і молочних 
продуктів

8

6 14.04.2016 р. Тематичний вечір: «Всесвітній 
день мігруючих птахів» 

Кафедра екології 
та біології

6

7 18.05.2016 р. Тематичний вечір: «Для Вас, 
матері»

Кафедра 
біологічної та 
неорганічної хімії

15

8 02.06.16 р. Бесіда: «Морально-патріотичне 
виховання в сучасній Україні»

Кафедра 
загально-
технічних 
дисциплін та 
контролю якості 
продукції

5

9 20.10.16 р. Тематичний вечір: «День 
працівників харчової 
промисловості»

Кафедра 
технології м’яса, 
м’ясних та 
олійно-жирових 
виробів, кафедра 

40



технології молока 
і молочних 
продуктів

10 27.10.16 р. Тематична екскурсія: 
«Романтичний Львів»

Кафедра 
технології молока 
і молочних 
продуктів

40

11 28.10.16 р. Бесіда: «Культура поведінки 
молодої людини»

Кафедра 
технології м’яса, 
м’ясних та 
олійно-жирових 
виробів

25

12 03.11. 16 р. Бесіда: «Витоки та правила 
використання державної 
символіки»

Кафедра 
біотехнології та 
радіології

8

13 15.11.16 р. Бесіда: «Шкідливі звички» Кафедра 
біологічної та 
неорганічної хімії

10

14 17.11.16 р. Тематичний вечір: «Герої не 
вмирають…просто йдуть»

Кафедра фізики та
математики

18

15 18.11.16 р. Лекція: «Підвищення 
енергоефективності та 
енергозбереження нашого 
житла і побуту»

Кафедра 
загально-
технічних 
дисциплін та 
контролю якості 
продукції

3

16 24.11.16 р. Тематичний вечір: «Хто 
організував голод в Україні?»

Кафедра 
біотехнології та 
радіології

23

17 15.12.16 р. Тематичний вечір: «Андріївські 
вечорниці»

Кафедра 
біологічної та 
неорганічної хімії

25

Окремої уваги заслуговує такий активний учасник виховного процесу як
куратор, який працює відповідно до Положення про куратора академічної групи
Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького 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 ІV курсу. Куратори груп
підбираються кафедрами з поміж викладачів кафедри, їх кандидатури розглядає
Вчена рада факультету і за поданням декана факультету призначається наказом
ректора університету. Ми завжди вважаємо, що дійсний куратор це не тільки
формальний  організатор   такої  роботи,  а  й  досвідчений  порадник  молодої
людини,  особливо  на  молодших  курсах.  Є  в  університеті  і  цікавий  досвід
організації  такої роботи. Так,  на основі розробленої в університеті  Програми
“Основи  української  державності,  культури  та  духовності”  науково  -



педагогічними працівниками ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького 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).

Таблиця 7
Основні заходи, проведені факультетом економіки та менеджменту ЛНУВМ

та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
п/
п

Дата
проведення

Назва заходу Відповідальний
(Кафедра, куратор, інші)

1. Березень
2016 р.

Участь у Шевченківських 
урочистостях університету

Викладачі

2. Березень
2016 р.

„Заповіт” Тараса Шевченка мовами 
народів світу

Викладачі
кафедри  української  та
іноземної мов ім. Я. Яреми

3. 21 квітня 
2016 р.

 У рамках долі – історія 1-ї української
дивізії УНА 1943-1945

Кафедра  інформаційних
технологій у менеджменті

4. Травень
2016 р.

Літературний вечір, присвячений 
пам’яті Івана Франка

Викладачі  кафедри
економіки  підприємства,
інновацій та   дорадництва в
АПК імені  І.В. Поповича.

5. Травень
2016 р.

Тематична екскурсія „Пам’ятні місця 
Івана Франка на Личаківському 
кладовищі м. Львова”

Ст. викл.
Тимочко М.М.

6. Травень-
червенеь
2016 р.

Екскурсійна поїздка на малу 
батьківщину І.Франка – село 
Нагуєвичі.

Проф. Падура М.Ф.
Ст. в. Зверюк Р.Я.

7. 26 травня
2016р

Стати Європою, щоб бути Україною Кафедра менеджменту 

8. 29 вересня
2016 р.

Кафедральні стежки до Івана Франка Викладачі
кафедри української та 
іноземної мов ім. Я. Яреми 

9. жовтень 2016
року

Іван Франко – європейськими мовами
Викладачі

кафедри української та
іноземної мов ім. Я. Яреми

10. 9.11.2016 Радіо диктант „Всеукраїнської 
єдності”. 

Деканат ФЕМ, ст. викл.
Ваврін С.І.

11.
листопад-

грудень 2016
Волонтерська акція «Твори добро»,

збір коштів для потреб АТО
Деканат ФЕМ

Кубрак Н.Р.

12. 29 жовтня
2016 року

Лекція на тему «Значення АТО для 
становлення України»

Єлейко О.І.
Диндин М.Л.

13. Грудень 2016 
року

Відвідування сиротинця до Дня 
Святого Миколая

Деканат ФЕМ
Кубрак Н.Р.

14. Жовтень 2016
року 

Зустріч студентів ФЕМ гуртожитку з 
представниками ЛА УГКЦ

Купчак Т.З.

15. грудень 2016
року

Лекція-семінар на тему «СНІД – це 
виклик чи загроза суспільству»

Кафедра публічного
управління та



адміністрування
16. 1 грудня 2016

року
 Літературний вечір «Любовна лірика 
І. Франка. Жмуток перший»

Купчак Т.З., деканат ФЕМ

          Важливу роль у виховній роботі  відведена діяльності 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  доц..  Слобода  О.М проводить  тематичні  розповіді  за
матеріалами  музею,  які  мають  глибоке  патріотичне  та  культурно-виховне
спрямування.

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 8
Основні заходи, проведені факультетом ветеринарної гігієни, екології та

права ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року 
(факультет працює з 01 вересня 2016 року)

№ Дата
заходу

Назва заходу Кількість студентів

1 Вересень-
жовтень
2016 р.

Організація передплати газети  університету "Світ
університету".

Всі курси
факультету

2 13
жовтеня
2016 р. 

Виховні години з теми: "Культура поведінки
сучасної людини".

Всі курси
факультету

3 27 жовтня
2016 р.

Перша долікарська допомога. Зустріч студентів
факультету з працівниками Личаківської районної

організації товариства Червоного Хреста

50

4 8
листопада

2016 р.

Проведено на факультеті фестиваль «Нові таланти» 15

5 10
листопада

2016 р.

Аналіз сучасного стану проблеми поводження з
електричними та електронними відходами

1-4 курси
«Екологія»

6 17
листопада

206 р.

Гала-концерт «Нові таланти університету-2016» 12

7 21
листопада

2016

Участь студентів факультету на презентації проекту
«Перший кар’єрний крок» Львівської міської ради

Всі курси ФВГЕП

8 24
листопада

2016 р.

Майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки 45

9 2-4
грудня

Організація зустрічі студентів з Варшавського
Університету Природничих Наук

15

1
0

8 грудня
2016

Конкурс по збору відпрацьованих батарейок 1-4 курси
«Екологія»



11 8 грудня
2016 р.

Брейн-ринг «Правові орієнтири» 1 курс «Право»

1
2

19 грудня
2016

Благодійна акція до Дня Святго Миколая: "Подаруй
дитині свято"

30

Впродовж  навчального  року  для  проведення  змістовного  дозвілля  в
університеті  регулярно  відбуваються  масові  заходи,  виступи  художньої
самодіяльності,  тематичні  вечори,  спортивні  змагання,  дискотеки.  З  метою
виявлення обдарованої  студентської  молоді,  розвитку її  творчих здібностей в
університеті організовано роботу колективів художньої самодіяльності.

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.  П’ять  колективів  художньої  самодіяльності
університету у 2016 році підтвердили почесне звання «Народний» (табл. 9). 

Таблиця 9
Основні заходи, проведені  центром художньої творчості
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року

№
 п/п

Дата Назва заходу Відповідальний
(кафедра, куратор,

інше)

Кількість
учасників

1 9 лютого Народна хорова капела
«Ватра» учасник проводів

коляди 2016 року
організованих  Центром

Студентського Капеланства
Львівської архиєпархії УГКЦ

Купчак Т.З., ЦХТ

87

2 15 лютого Університетське свято
прощання з колядою

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,

ЦХТ

245

3 14 лютого Народна хорова капела
«Ватра» і літературно-

мистецька студія «Барвистий
дивоцвіт» колядували і

щедрували для мешканців
міста Великі Мости

Сокальського району
Львівської області

(профорієнтаційна зустріч)

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,

ЦХТ

4 24 лютого Молебень пам’яті Героїв
Небесної сотні

Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

349

5
5

29 лютого Хресна дорога в храмі
св. Софії у Львові

Купчак Т.З., ЦХТ 126

6
6

5 березня Хресна дорога в храмі
Пресвятої Євхаристії (Львів)

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,

ЦХТ

95

7
7

12 березня Хресна дорога в храмі села
Новий Яричів Камянко-

Буського району Львівської

Гащук Є.С., Купчак
Т.З., ЦХТ

77



області
8

8
18 березня Хресна дорога в храмі

Пресвятої Євхаристії (Львів)
Купчак Т.З., ЦХТ 84

9
9

25 березня Народний ансамбль танцю
«Підгір’я» учасник

Всеукраїнського фестивалю
хореографічних колективів ім.

Чупарчука

Купчак Т.З., ЦХТ 43

1
10

31 березня Святкування 30-річчя
народного чоловічого хору

«Дзвін»

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,

ЦХТ

362

1
11

4 квітня Концертна програма художніх
колективів університету для
учасників Всеукраїнського
з`їзду кооператорів на базі

Львівського НУВМ та БТ ім.
С.З. Ґжицького

Минів Р.М.,, Купчак
Т.З., ЦХТ

189

1
12

15 травня Фестиваль гаївок Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

498

1
13

19 травня Обласний етап
Всеукраїнського фестивалю

художньої творчості аграрних
ВНЗ України «Софіївські зорі»
на базі Львівського НУВМ та

БТ ім. С.З. Ґжицького

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

345

1
14

6 червня Святковий концерт з нагоди
зустрічі випускників

університету

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

426

1
15

24 вересня Команда університету «Ватра»
переможець ХVІІІ

Молодіжного фестивалю
туристичної пісні «Бабине

літо», на території
відпочинкового осередку
«Верещиця» Яворівського
національного природного

парку з нагоди Всесвітнього
дня туризму

Купчак Т.З., ЦХТ 87

1
16

2 жовтня Народна хорова капела
«Ватра» учасник святкової
літургії з нагоди храмового

свята парафії св. Софії у
Львові

Купчак Т.З., ЦХТ 95

1
17

8 жовтня Концертна програма для
учасників Українсько-
польської конференції

пасічників

Минів Р.М., Купчак
Т.З., ЦХТ

129

18
24 - 26 жовтня Народний ансамбль танцю

«Підгір’я» учасник
Всеукраїнського фестивалю

хореографічних колективів ім.
М. Вантуха

Купчак Т.З., ЦХТ 38



19
10-12

листопада
Фестиваль художньої

творчості студентів  першого
курсу ЛНУВМ та БТ ім. С.З.
Ґжицького –  „Нові таланти

університету”

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

356

20
17 листопада До 160- річчя від дня

народження Івана Франка
вечір патріотичного слова

«Великі роковини»

Купчак Т.З., ЦХТ 348

21
24 листопада Концертна програма усіх

колективів університету які
носять звання «народний»

перед атестаційною комісією
щодо підтвердження звання

"народний". Рішенням комісії
усі колективи  підтвердили

звання"народний".

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

389

2
22

1 грудня До 160- річчя від дня
народження Івана Франка

вечір поезії «Зів`яле листя»

Купчак Т.З., ЦХТ,
ФЕМ

295

2
23

5 грудня Організація зустрічі учасників
регіональної наради

проректорів ВНЗ західного
регіону України на базі

ЛНУВМ та БТ імені С.З.
Ґжицького

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,

Купчак Т.З., ЦХТ

84

2
24

23 грудня Організація і проведення свята
Миколая для дітей воїнів АТО

Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

45

Одним  із  основних  пріоритетів  діяльності  університету  є
пропаганда  здорового  способу  життя,  турбота  про  активізацію  та
урізноманітнення  спортивної  роботи.  Фізкультурно-масова  та
спортивна  робота  в  ЛНУВМ  та  БТ  імені  С.З.  Ґжицького
здійснюється  колективом  кафедри  фізичного  виховання  спільно  із
спортивним  клубом,  колегією  студентів  університету,  профкомом
співробітників  й  профкомом  студентів  та  аспірантів  шляхом
залучання  студентів,  науково-педагогічних  працівників  і
співробітників університету до занять фізичною культурою, масовим
спортом та  спортом вищих досягнень.  Для  здійснення  цієї  роботи,
використовуються  наявні  спортивні  споруди  університету  у
позанавчальні години.

Студенти  та  науково-педагогічні  працівники  і  співробітники
університету  мають  можливість  займатись  в  оздоровчих  групах
(безкоштовно)  з  ігрових  видів  спорту  (волейбол,  баскетбол,
бадмінтон) в ігровій залі та тенісом настільним у будні та вихідні дні .
Час для їх занять надається у вільний від денних навчальних занять
після розподілу часу між збірними командами студентів університету.



Таблиця 10
Участь студентів та співробітників ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького

у спортивно-масових заходах упродовж 2016 року
№

№
з

/п

Дата Назва заходу Відповідальний Кількість
учасників

1
1

23-24.01 Чемпіонат Львівської області з
класичного жиму лежачи, м. Дрогобич

Бабич А.М. 1

2
2

27-28.01. Командний Чемпіонат України з
легкої атлетики у приміщенні

Приставський Т.Г. 1

3
3

26-29.01 Чемпіонат України з вільної
боротьби серед дорослих до 23 років. м.

Київ (Конча-Заспа)

Семенів Б.С. 8

4
4

12-14.02 Міжнародний турнір присвячений
видатним українським борцям та тренерам

(Гран-Прі України UWW) м. Київ

Семенів Б.С. 2

5
5

13.02 Чемпіонат України із ЗФП серед
дорослих та юніорів, Київ

Ковтун А. А 1

6
6

16-18.02 Чемпіонат України з класичного
жиму лежачи, м. Коломия

Бабич А.М. 1

7
7

25-27.02. Чемпіонат України з легкої атлетики
в закритих приміщеннях. Суми

Приставський Т.Г., 1

8
8

12 – 
13.03

Всеукраїнський турнір з вільної
боротьби памяті О. Оніщука м.

Хмельницький

Семенів Б.С. 7

9
9

19-20.03 Відкритий чемпіонат Тернопільської
області з жиму лежачи, м. Тернопіль

Бабич А.М. 1

1
10

09.04 Відкритий кубок Лева з класичного
пауерліфтингу, м. Львів

Бабич А.М. 1

1
11

19 – 
23.04

Чемпіонат України серед юніорів м.
Б.Церква

Семенів Б.С. 7

1
12

23.04 Всеукраїнські змагання "Кубок
пам’яті Олександра Литвиненка", Полтава

Ковтун А. А 1

1
13

11-12.05 Чемпіонат України з вільної
боротьби серед жінок м. Хмельницький

Семенів Б.С 3

1
14

13-14.05 Відкрита першість Житомирської
області з веслування на човнах "Дракон",
(етап відбору у зб. к. України), Житомир

Ковтун А. А 1

1
15

13-15.05 Відкритий кубок СК ЛДУФК "Скіф"
з класичного пауерліфтингу, м. Львів

Бабич А.М. 1

1
16

27-29.05 Відкритий всеукраїнський турнір з
вільної боротьби «Чорне море» м.Одеса

Семенів Б.С 2

1
17

28-30.05 Відкритий всеукраїнський турнір з
вільної боротьби «Кубок м.Мелітополя»

Семенів Б.С. 5

1
18

17-18.06 Регата на призи СК "ОТАМАН",
Львів

Ковтун А. А 1

1
19

24-26.06 Чемпіонат України (етап відбору у
зб. к. України), Київ

Ковтун А. А 1

1
20

22-23.07 Всеукраїнсьеі змагання "Кубок
Лева" (етап відбору у зб. к. України), Львів

Ковтун А. А 1

1
21

27-31.07 Чемпіонат Європи з веслування на
човнах «Дракон» (IDBF), Рим (Італія)

Ковтун А. А 1

2
22

8-11.09 Чемпіонат світу з веслування на
човнах «Дракон» (ICF), Москва (РФ)

Ковтун А. А 1

2
23

17-24.09 Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу, м. Полтава

Бабич А.М. 1



2
24

22-26.09. Чемпіонат України з спортивного
орієнтування на велосипедах. Київ.

Приставський Т.Г., 1

2
25

24-25.09 Всеукраїнські змагання «Кубок
машинобудівника», Ковель

Ковтун А. А 1

2
26

01-03.10 Відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби серед юніорів м. Коломия

Семенів Б.С. 3

2
27

07-08.10 Міжнародний турнір з вільної
боротьби серед жінок м. Мінськ (Білорусь)

Семенів Б.С 1

2
28

08-09.10 Відкритий кубок міста Львова серед
юніорів м.Львів

Семенів Б.С. 2

2
29

14-15.10 Відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби серед жінок памяті ЗТУ

Стадника В.В., м.. Хмельницький

Семенів Б.С. 3

2
30

14-16.10 Кубок України, Київ Ковтун А. А 1

2
31

15-16.10. Всеукраїнські змагання зі
спортивного орієнтування на «кубок Саса».

Ужгород.

Приставський Т.Г., 1

3
32

19-20.10 Кубок Львівської області – 2016
року з вільної боротьби серед жіночих

команд ВНЗ

Семенів Б.С 8

3
33

21-23.10 Відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби «Тернове поле»

м.Тернопіль

Семенів Б.С. 6

3
34

11-13.11 Міжнародний турнір з вільної
боротьби серед жінок м. Берлін (Німеччина)

Семенів Б.С 1

3
35

15 – 
16.11

Кубок Львівської області – 2016
року з вільної боротьби серед команд

чоловіків ВНЗ,

Семенів Б.С 10

3
36

23 – 
25.11

Чемпіонат України з вільної
боротьби серед чоловіків та Кубок України

серед жінок м. Бровари

Семенів Б.С 7

3
37

26-30.11 Чемпіонат України з пауерліфтингу
серед вихованців ДЮСШ, м. Коломия

Бабич А.М. 1

3
38

30.11-
04.12

Кубок України з пауерліфтингу, м.
Коломия

Бабич А.М. 1

3
39

1-3.12 Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу, серед студентів ВНЗ,

м. Коломия

Бабич А.М. 1

3
40

08 - 11.12 Відкритий всеукраїнський турнір з
вільної боротьби на призи ОЧ О.Медведя,

м. Біла Церква

Семенів Б.С 4

3
41

28.12. Всеукраїнський турнір «Відкритий
кубок Львова з легкої атлетики». Львів.

Приставський Т.Г. 2

4
42

протягом
року

«Універсіада  Львівщини 2016 року»
(17 видів спорту)

Пацевко А.Й., 
Бабич А.М., 
Приставський Т.Г.,
Семенів Б.С., 
Василів О.В., 
ГолубеваО.Т.̧
Сопіла Ю.М., 
Якимишин І.Д., 
Стахів М.М., 
Ковбан О.Л., 
Ковтун А.А.

256

4
43

березень «Спартакіада гуртожитків»
(5видів спорту)

Пацевко А.Й., 
Бабич А.М., 
Стахів М.М., 

288



Якимишин І.Д., 
Василів О.В., 
Голубева О.Т., 
Приставський Т.Г.

4
44

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., 
ГолубеваО.Т.̧
Сопіла Ю.М., 
Якимишин І.Д., 
Стахів М.М., 
Ковбан О.Л., 
Ковтун А.А.

46

4
45

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.

582

4
46

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.

1068

4
47

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.

420

Протягом  звітного  року  фахівцями  кафедри  фізичного  виховання  та
спорту університету підготовлено  4 майстри спорту,  10 кандидатів у майстри
спорту та 16 розрядник з різних видів спорту(табл.11).

Таблиця 11
Підготовлено  КМС, МС у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького

впродовж 2016 року
№

№
з/п

Назва Відповідальний Кількість

1
1

Майстри Семенів Б.С.
Бабич А.М.
Приставський Т.Г.

2
1
1

2
2

КМС Семенів Б.С.
Бабич А.М.
Приставський Т.Г.

6
1
2



Василів О.В. 1
3 Розрядники Семенів Б.С. 16

Виховна  робота  у  ЛНУВМ  та  БТ  імені  С.З.  Ґжицького  постійно
спрямована на долучення молоді до багатств національної та світової культури і
загальнолюдських  цінностей.  Постійну  взаємодію  з  органами  студентського
самоврядування, залучення студентського активу до обговорення і розв’язання
задач організації виховного процесу. Аналіз проведеної за звітний період роботи
(січень-грудень  2016  р.)  свідчить,  що  актуальними  формами   залишалися
проведення різноманітних заходів як національно-патріотичного виховання, так
і  мистецького спрямування.  Проте у великій  мірі  їх  зміст визначала складна
суспільно-політична ситуація в Україні та воєнні дії на Сході нашої держави.
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