
Прогнозована тематика виховних заходів у структурних 

підрозділах  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» в рамках проведення педагогічних 

практик студентами-магістрантами 

Факультет історії,  політології та міжнародних відносин 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі   пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно- просвітницької роботи; 

Організація відвідувань студентами музеїв університету; 

Лекція «Державний прапор України – святиня народу»; 

Лекція-диспут «Національна символіка України»; 

Диспут «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»; 

Лекція «Історія українського державотворення»; 

Диспут «Що означає бути патріотом України?»; 

Диспут «Я і держава Україна» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 

№ Тема  Відповідальні 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Конкурс «Учитель музики XXI століття»; 

Лекція «Фламандська школа живопису та її найвідоміші  

представники»; 

«Найвідоміші скульптори та їх твори»; 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Лекція «Видатні постаті української опери»; 

Лекція-диспут «Чи потрібно ходити в театр?»; 

«З історії розвитку українського театру»; 

Диспут «Музика (пісня) у моєму житті»; 

Диспут «Барвисте розмаїття фотомистецького світу» 

 

Факультет туризму 

№ Тема 

 

Відповідальні 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Диспут «Ми за туристичний розвиток у нашому регіоні»; 

Лекція-диспут «Туристичними маршрутами наших 

героїв»; 

Дискусія «Розвиток туризму в Україні»; 

Диспут «Вплив туризму на соціально-економічний 

розвиток держави»; 

Лекція «Міжнародний туризм і його вплив на нашу 

державу»; 

Диспут «Де краще відпочивати?»; 

Лекція «Сім чудес України»; 

Лекція «Географія туризму»; 

Лекція-диспут «Край, де ти живеш!» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

Факультет природничих наук 

№    Тема  

 

Відповідальні 

1. 

 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 



2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Диспут «Екологічні проблеми регіону»; 

Диспут «Шукаємо вихід із сміттєвих лабіринтів»; 

Лекція «Екологічна ситуація в Україні»; 

Диспут «Будь другом природі»; 

Проект «Ми за чисту планету»; 

Лекція «Нехай земля квітує всюди – природу збережемо, 

люди!»; 

Лекція «Рослини-символи та обереги»; 

Лекція «Людина й середовище – проблеми взаємодії» 

 

 

Факультет філології 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення інтересів 

і запитів студентів щодо вдосконалення виховного 

процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Лекція «Культура мовлення»; 

Бесіди на тему «Основи ділової етики та деонтології»; 

Літературна година «Бринить-співає наша мова, чарує, 

тішить і п`янить»; 

Диспут «Барви рідного слова»; 

Диспут «Ненормативна лексика. Вчимося правильно 

розмовляти»; 

Лекція «Краса та велич наших поетів»; 

Лекція «Генії українського народу» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 



Педагогічний факультет 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення інтересів 

і запитів студентів щодо вдосконалення виховного 

процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Лекція «День працівника освіти»; 

Диспут «Географічний калейдоскоп» 

Диспут «Чи вміємо ми правильно поводитися?»; 

Лекція-диспут «Шляхетство, лицарство: чи потрібно воно 

сьогодні?»; 

Диспут «Місце сучасної жінки»; 

Лекція « Толерантність врятує світ»; 

Лекція «Видатні педагоги та їх вклад у розвиток 

педагогіки як науки» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

Навчально-науковий Юридичний інститут 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення інтересів 

і запитів студентів щодо вдосконалення виховного 

процесу, культурно-просвітницької роботи; 

«Конституція – Основний Закон незалежної, суверенної 

України»; 

«Моя участь у державотворчому процесі»; 

Бліц-турнір на тему «Ти і закон»; 

День прав людини «Доля моя – доля України»; 

Бесіда «Права і свободи громадян України»; 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 



8. 

9. 

Лекція-диспут «Держава і суспільство. Держава і особа»; 

Лекція «Символи нашої державності» 

 

Економічний факультет 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

6. 

7. 

 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Диспут «Людина у світі маркетингу»; 

Лекція «Економічні проблеми України та шляхи їх 

вирішення»; 

Бесіда на тему «Людина в умовах ринку»; 

Диспут «Менеджмент і його вплив на соціально-

економічний розвиток держави»; 

Лекція «Економічна кібернетика та суспільство»; 

Лекція-диспут «Влив міжнародного співробітництва на 

покращення економічної ситуації в державі» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

Факультет іноземних мов 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Лекція-диспут «Хто такий поліглот?»; 

Бесіда на тему «Знання іноземної мови – запорука успіху 

в сучасному суспільстві»; 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Лекція на тему «Доцільність вивчення іноземної мови»; 

Лекція «З історії французької мови»; 

Бесіда «Подорож в англомовні країни»; 

Бесіда «Країна, мову якої я вивчаю»; 

Лекція «Методика вивчення іноземної мови» 

 

 

Факультет математики та інформатики 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

7. 

8. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Профілактика поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед дітей; 

Лекції на тему «Видатні математики сучасності»; 

«Конкурс кмітливих математиків»; 

Диспут «У світі інформативних технологій»; 

Лекція-диспут «Комп’ютеризація – це прорив 

майбутнього чи похибка минулого?»; 

Лекція «Історія математики як науки»; 

Лекція «Статистика та її роль у житті людини» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

 

Філософський факультет 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 



 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Організація роботи лекторіїв із проблем медицини, 

психології, формування мотивації до здорового способу 

життя та профілактики ВІЛ/СНІД; 

Диспут «Твоє життя – твій вибір»; 

«Роль УГКЦ у відродженні українського народу»; 

«Щаслива людина: хто вона?»; 

Вчимося бути толерантними (тренінг); 

Година спілкування «Толерантність»; 

Лекція «Правила ввічливості на кожен день» 

 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Проведення диспуту «Здоровим бути здорово»; 

Лекція «Краса тіла, руху та здоров’я»; 

Диспут «Наркотики: миттєве задоволення чи 

смертельний ризик?»; 

Лекція-диспут «Тільки мужність не сивіє»; 

Лекція «Ваше здоров’я – у ваших руках»; 

Диспут «Скарбниця здоров’я»; 

Лекція-диспут «Фізична активність – запорука здоров’я»; 

Диспут «Здоровий дух у здоровому тілі»; 

Акція «Здорові діти – здорове майбутнє» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

 



Фізико-технічний факультет 

№ Тема Відповідальні 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Соціальна акція «Здай кров – урятуй життя!» (Участь у 

програмі пропаганди донорства крові серед молоді); 

Розробка інтернет-опитувань із метою виявлення 

інтересів і запитів студентів щодо вдосконалення 

виховного процесу, культурно-просвітницької роботи; 

Профілактика поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед дітей; 

«Нанотехнології як пріоритет розвитку сучасної науки»; 

Лекція «Сучасні проблеми фізики як науки»; 

Лекції на тему «Видатні фізики сучасності» 

Романкова Л.М., 

Блашків І. Я. 

 

 

 

 

 

 

 
 


