
Звіт про виховну роботу зі студентами факультету туризму ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 

2018 – 2019 навчальний рік 

03 вересня 2018 року в ході урочистостей з нагоди початку нового 

навчального року на факультеті туризму були підведені підсумки конкурсу – 

«Я будую Україну». За результатами конкурсу студенту спеціальності «туризм» 

– Ворощуку Олегу Володимировичу, який набрав найбільшу кількість балів на 

ЗНО, був нагороджений сертифікатом та грошовою винагородою у розмірі 10 

000 тис. грн. Даний конкурс відбувся за сприяння громадської організації 

«Файні Ябка», головою якої є Богдан Станіславський, який і вручив головний 

приз переможцю. 

11 вересня 2018 року, відбувся навчально-методичний семінар, який 

організували та провели викладачі кафедри «Організації туризму та управління 

соціокультурною діяльністю», спільно із студентами спеціальності 

«Менеджмент соціокультурною діяльністю», факультету туризму ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у місті 

Коломия.  

14 вересня 2018 року на факультеті туризму відбулася традиційна посвята 

першокурсників у студенти. Студенти спеціальності «туризм», «готельно-

ресторанна справа», «менеджер соціокультурної діяльності» під керівництвом 

кураторів груп, декана факультету, професора Володимира Великочого та 

заступника з виховної роботи, доцента Загнибіди Раїси Павлівни. 

5 жовтня у рамках проведення Всеукраїнського тижня права на 

факультеті туризму було проведено лекцію на тему «Торгівля людьми – 

сучасне рабство». 

13 листопада, від міської ратуші стартувала перша тифлоекскурсія 

історичною частиною міста для людей з порушеннями зору, розробкою 

займались студенти 1 курсу факультету туризму Прикарпатського 

національного університету під керівництвом історика Тетяни Турчин. 

24 листопада була проведена акція “Запали свічку пам’яті”: Викладачі та 

студенти факультету туризму вшанували пам`ять жертв Голодомору. 



 29 листопада 2018 року на  факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» відбулося відкриття 

персональної виставки фоторобіт Жанни Мойсеєнко-Хрущової на тему 

«Чарівні куточки рідного краю». 

5 грудня 2018 року на факультеті туризму відбувся захід приурочений до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня вже 30 рік 

поспіль з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. До заходу були 

залучені студенти і викладачі факультету, а також поважні гості: Лущак Ірина 

Михайлівна – представник міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Федорів Марина Василівна – зав. амбулаторією поліклініки обласного 

центру СНІДу та Непийвода Людмила Іванівна – регіональний представник 

уповноваженого ВРУ з прав людини в Івано-Франківській області. 

7 березня на Факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника» вже стало доброю традицією проводити 

літературні читання з метою вшанування пам’яті великого Кобзаря. До 

проведення заходу долучилися викладачі  Факультету туризму: заступник 

декана із виховної роботи, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної 

справи – Загнибіда Раїса Павлівна; заслужений артист України, завідувач 

навчальної лабораторії «Культурно-мистецький центр» кафедри організації 

туризму та управління соціокультурною діяльністю, лауреат премії  ім. В. 

Стефаника в галузі  літератури, мистецтва та архітектури – Жеребецька Ірина 

Ігорівна та студенти Факультету Туризму: Гулак Яна, Грицак Тетяна та Мякуш 

Тетяна. Особливого магнетизму заходу додала пісня «Зоре моя вечірняя» у 

виконанні ансамблю дівчат. 

7 березня 2019 року на Факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» відбулася зустріч студентів 

та професорсько-викладацького складу з народним депутатом України, 

експертом з питань туризму, Головою підкомітету Верховної Ради України з 

питань розвитку туризму, курортів і рекреаційної діяльності, кандидатом 

економічних наук і доктором філософії Романовою Анною Анатоліївною. 



Тема зустрічі була «Перспективи розвитку туризму та розробки 

регіональних брендів». 

13 березня на факультеті туризму «ДВНЗ Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника» відбулася надзвичайно цікава лекція, темою якої 

став «булінг».  

На факультеті туризму триває серія передвеликодніх заходів «хресна 

дорога» яку проводить о. Володимир. 

Студенти факультету туризму пройшли стажування у корпоративній 

школі «Hospitality management school» на базі ТзОВ “Фірма “Надія”. 

З початку військової агресії РФ проти України до міста Івано-

Франківська систематично приїздять на відпочинок учні та педагоги з 

Волноваського району Донецької області у рамках проведення традиційної 

культурологічної акції «Схід та Захід разом». 

Поїздка була організована за ініціативи Народного депутата України 

Дмита Лубінця та міського голови  м. Івано-Франківська  Руслана Марцінківа. 

У гості до Івано-Франківська, на святкування Великодня, було запрошено учнів 

та педагогів, які упродовж 26-29 квітня 2019 року проживали в родинах 

викладачів факультету туризму. 

22 травня 2019 року Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника обрав “Містер ПНУ. “Містер ПНУ” став Ворощук Олег 

студент факультету туризм. 2 Віце містер – Цой Віталій студент факультету 

туризм. Містер «Креативність» – Грушецький Максим студент факультету 

туризм. 

Студенти факультету туризму взяли участь у зустрічі з авторами та 

акторами фільму «Сквот32» ,  фільму про молоду незалежну Україну та нове 

покоління героїв нашого часу. Фільм об’єднав з різних міст України, зокрема, і 

з Івано-Франківська, свідому та  талановиту  молодь, професіоналізм яких 

визнаний також і за кордоном. Формат зустрічі: інтерактивне спілкування зі 

студентами, виступи спікерів, брифінг, фото сесія з акторами. 

Відвідали прем’єри фільмів у кінотеатрі «Люм’єр». Серед яких 

«Позивний Бандерас», «Малевич» та інші. 



Благодійні акції.  

Організація благодійної поїздки  для сиріт містечка «Святого Миколая» в 

Галицький національний природний парк. Екскурсія по реабілітаційному центу 

для тварин, обід благодійний, розважальна програма з дітьми.  

Благодійна ярмарка проведена до Дня Всіх святих «Хеловін», 

організована для збору коштів для дітей сиріт містечка «Святого Миколая». 

30.10 18 р. 

Поїздка у сиротинець м. Тлумач «Рідна оселя» з благодійною метою 

допомоги дітям сиротам отримати подарунок на свято Святого Миколая. 

16.12.2018 р. група Т-23. 

20.12. 2018 р. відбулася поїздка до дітей сиріт в  містечко «Святого 

Миколая».  Студенти підготували колядки, майстер клас по розпису медових 

пряників та оформлені подарунків. Зібрали кошти на предмети гігієни та 

харчування дітям сиротам. 

  



 

Звіт про  виховну роботу зі студентами факультету туризму ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 

2018 – 2019 навчальний рік 

 
 

№ 

з/п 

Назва заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Виконавець 

 

Звіт про 

виконання 

1.Організаційна робота  

1.1. Організація та проведення Дня знань 01 вересня Дирекція Виконано 

1.2. Призначення кураторів академічних груп до 04 вересня Дирекція  Виконано 

1.3. Призначення старост новостворених 

академічних груп 

до 10 вересня Дирекція Виконано 

1.4. Проведення організаційної наради із 

забезпечення діяльності органів 

студентського самоврядування. 

Планування роботи студентської ради 

до 10 вересня Дирекція  Виконано 

1.5. Затвердження графіка чергування в 

гуртожитку 

до 10 вересня Дирекція  Виконано 

1.6 Проведення інструктажу з техніки безпеки Упродовж року Дирекція  Виконано 

1.7 Організація наочного оформлення у 

навчальних корпусах та студентських  

гуртожитках, спрямованих на висвітлення 

громадського життя університету 

Упродовж року Дирекція  Виконано 

1.8 Організація індивідуальних зустрічей  з 

батьками студентів, бесіди та консультації 

з питань навчання та виховання 

Упродовж року Дирекція  Виконано 

1.9 Проведення заходів щодо протидії 

хабарництву, зловживанням і корупції в 

закладах освіти 

Упродовж року Куратори, дирекція Виконано 

1.10 Проведення старостату  Щотижня Дирекція  Виконано 

1.11 Посвята у студенти  До 24 вересня Дирекція, куратори Виконано 

1.12 Організація прибирання в навчальних 

аудиторіях  

Упродовж року Куратори Виконано 

1.13 Періодичне обговорення на засіданнях 

ради факультету питань про стан виховної 

роботи та звітів кураторів 

Упродовж року Дирекція  Виконано 

1.14 Проведення бесід  зі студентами на 

годинах куратора 

Упродовж року Куратори Виконано 

2. Національно-патріотичне виховання  

2.1 Проведення кураторських годин на теми 

національно-патріотичного виховання 

Упродовж року Куратори Виконано 

2.2 Відвідування студентами  Краєзнавчого 

музею, пам’ятних місць, історичних 

пам’яток нашого краю 

Упродовж року Куратори Виконано 

2.3 «Шевченкіана обласного центру» Упродовж року Дирекція  Виконано 

2.4 Відвідування національного заповідника 

«Давній Галич» 

Вересень-

жовтень 

Дирекція  Виконано 

2.5 Екскурсія  «Манявський скит» Вересень-

листопад 

Дирекція  Виконано 

2.6 Екскурсія за маршрутом Кам’янець-

Подільський-Хотин 

Березень-травень Екскурс бюро 

Факультету туризму 

Виконано 

2.7 Поїздка до м. Львова, замки Львівщини Упродовж року Куратори Виконано 

2.8 Шляхами героїв ОУН УПА Жовтень-

листопад 

Дирекція  Виконано 



2.9 Екскурсія «Франковими стежками» Жовтень-

листопад 

Екскурс бюро 

Факультету туризму 

Виконано 

2.10 Заходи присвячені Дню пам’яті жертв 

Голодомору (меморіальний сквер) 

24 листопада Факультету туризму Виконано 

2.11 Відзначення дня народження Степана 

Бандери (1909-1959), провідника ОУН 

01 січня Дирекція  Виконано 

2.12 Заходи до Дня Соборності України 22 січня Дирекція  Виконано 

2.13 Участь в акції «Запалимо свічку пам’яті» Жовтень-

листопад 

Дирекція  Виконано 

2.14 Вечір-реквієм до Дня пам’яті Небесної 

сотні 

Лютий Дирекція  Виконано 

2.15 Заходи до Дня Чорнобильської трагедії – 

«Чорнобиль – біль України» 

26 квітня Дирекція  Виконано 

2.16. Зустрічі з учасниками АТО Упродовж року Дирекція Виконано 

2.17 Проведення акції «Спільними зусиллями» 

(збір коштів для потреб 

військовослужбовців) 

Упродовж року Дирекція Виконано 

2.18 Проведення заходу для студентів-

переселенців із зони АТО – «Пізнай свою 

історію – вона єднає» 

Упродовж року Дирекція Виконано 

2.19. Волонтерська робота студентів Упродовж року Куратори, 

студентський сенат, 

профком, актив 

Виконано 

3. Морально-етичне, громадянсько-правове, духовне виховання  

3.1 Зустрічі з духовним наставником о. 

Володимиром 

Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 

3.2 Брейн-ринг Упродовж року Заступник з 

виховної роботи 
Виконано 

3.3 Проведення благодійної акції до Дня 

Святого Миколая – «Святий Миколай йде 

до дітей-сиріт» 

Грудень Заступник з 

виховної роботи 

Виконано 

3.4. Проведення лекцій на тему «Раціональне 

використання грошей» 

Листопад Куратори  Виконано 

3.5. Проведення лекцій на тему «Алкогольна 

залежність», «Шкідлива їжа. Що ми їмо?», 

«Любов – найвища цінність», «Інтернет 

залежність» 

Упродовж року Дирекція Виконано 

3.6 Залучення студентів до співпраці з 

благодійними організаціями, волонтерство 

Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський 

профком, сенат 

Виконано 

3.7 Співпраця студентів з молодіжними 

громадськими організаціями  

Упродовж року Куратори, 

студентський 

профком, сенат 

Виконано 

3.8 Заходи, пов’язані із відзначенням 

церковних свят 

Упродовж року Дирекція Виконано 

3.9 Проведення лекції – «Корупція як 

соціальне явище» 

Упродовж року Куратори Виконано 

3.10 Проведення зустрічі з випускниками – 

«Особистість – виховує особистість» 

Травень Дирекція, 

студентський 

профком, сенат 

Виконано 

3.11 Проведення акції з благоустрою: «Я – 

громадянин, я – патріот, я – житель свого 

міста» 

Упродовж року Куратори Виконано 

3.12 Проведення благочинних акцій для дітей-

сиріт 

Упродовж року Куратори, 

студентський 

профком, сенат 

Виконано 

4. Художньо-естетичне виховання  

4.1 Проведення заходів до Дня працівників 

освіти  

07 жовтня Куратори, 

студентський 

профком, сенат 

Виконано 

4.2 Перегляд вистав Івано-Франківського 

музично-драматичного театру 

Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 



4.3 Залучення студентів до заходів художньої 

творчості міста 

Упродовж року Куратори Виконано 

4.4 Майстер-класи та кулінарні виставки Упродовж року Кафедра готельно-

ресторанної та 

курортної справи 

Виконано 

4.5 Організація екскурсій Упродовж року Куратори Виконано 

4.6 Перегляд фільмів до Дня польського кіно Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 

5. Екологічне, трудове, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя  

5.1 Проведення заходів до Дня туризму  27 вересня Дирекція, куратори Виконано 

5.2 Організація сплаву по річці Дністер Вересень-

жовтень 

Дирекція  Виконано 

5.3 Проведення та участь у міжвузівських, 

між інститутських, між факультетських 

спартакіада, змаганнях, турнірах 

Упродовж року Дирекція  Виконано 

5.4 Сходження студентів на г. Говерлу  Упродовж року Дирекція  Виконано 

5.5 Сходження на г. Піп Іван з встановленням 

прапора університету 

Упродовж року Дирекція  Виконано 

5.6 Проведення  толоки Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 

5.7 Проведення акцій; конкурсу стінгазет; 

відкритих обговорень; профілактичних 

бесід з фахівцями;  перегляд 

документальних фільмів на тему:  «СНІД 

– це стосується кожного» 

Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський сенат, 

профком 

Виконано 

5.8  Проведення зустрічей, бесід, 

кінолекторіїв на теми: 

- «Поміняй цигарку на цукерку» 

- інфекційні захворювання; 

- шкідливість наркотиків, алкоголю і    

  тютюнопаління; 

- здоров’я майбутніх матерів; 

- безпечний секс; 

- шкода від нервових зривів. Стреси 

Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський сенат, 

профком 

Виконано 

5.9  Проведення тематичних лекцій, 

зустрічей, акцій, спрямовані на 

пропаганду здорового способу життя 

(конкурс на краще фото, стінгазету, показ 

фільмів і т.п. ) 

Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський сенат, 

профком 

Виконано 

6. Культурно-масова робота  

6.1 Посвята першокурсників у студенти 03-04 вересня Дирекція, куратори Виконано 

6.2 Проведення тематичної вечірка до Дня 

працівника освіти 

05-07 жовтня Студентський сенат Виконано 

6.3 Дискотека до Дня Студента 15-16 листопада Студентський сенат, 

профком студентів 

Виконано 

6.4 Проведення міжфакультетського 

етнічного фестивалю народної творчості – 

«Андріївські вечорниці»  

13 грудня Дирекція, куратори, 

студентський сенат, 

профком 

Виконано 

6.5 Проведення вертепу «Різдвяна казка» ІІ половина січня Дирекція, куратори Виконано 

6.6 Дискотека до Дня закоханих 14 лютого Студентський сенат, 

профком студентів 

Виконано 

7. Робота в гуртожитках  

7.1 Скласти плани виховної роботи в 

гуртожитках 

Вересень-

жовтень 

Заступники 

директорів інституту 
Виконано 

7.2 Відвідування гуртожитків викладачами 

кафедр, згідно затверджених графіків  

Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 

7.3 Проведення зустрічей з представниками 

МВС, прокуратури, служби безпеки 

Упродовж року Куратори, 

студентський 

профком, сенат, 

Виконано 



студентська рада 

7.4 Проведення культурно-виховних заходів Упродовж року Куратори, 

студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

7.5 Проведення бесід естетичного характеру Упродовж року Куратори, 

студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

7.6 Проведення конкурсу на кращу кімнату, 

поверх, гуртожиток 

Раз у квартал Студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

7.7 Проведення заходів щодо пропаганди 

здорового способу життя, профілактики 

наркоманії та СНІДу 

Упродовж року Куратори Виконано 

7.8 Проведення бесід з національно-

патріотичного, правового, морально-

етичного виховання 

Упродовж року Куратори Виконано 

7.9 Проведення зустрічей  з спеціалістами-

медиками 

Упродовж року Дирекція, куратори Виконано 

7.10 Проведення толок  Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

7.11 Залучення студентів до керівництва 

гуртожитками, проведення тренінгів 

Упродовж року Студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

7.12 Проведення бесід зі студентами про норми 

поведінки  в університету, гуртожитках 

поза  їх межами та виховання бережливого 

ставлення до майна університету  

Упродовж року Заступники 

директорів 

інституту, директор 

студентського 

містечка, куратори 

Виконано 

7.13 Проведення тенісних та футбольних 

турнірів, конкурсів, фестивалів і т.п.  

Упродовж року Дирекція, куратори, 

студентський 

профком, сенат, 

студентська рада 

Виконано 

 

 

 


