
 
ПОСТАНОВА 

вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка 

від 22 грудня 2015 р. 
 

«Про участь колективу університету у благодійних програмах 
підтримки воїнів АТО, переселенців з Криму та східних областей України» 
 

Заслухавши та обговоривши доповіді в.о.начальника відділу у справах 
молоді Раківської Н.В. та голови первинної профспілкової організації студентів 
Киданюка А.В., вчена рада відзначає, що благодійництво в університеті давно 
стало доброю традицією і здійснюється за багатьма напрямками: допомога 
вихованцям дитячих та геріатричних будинків; допомога медичним та 
спеціалізованим соціальним закладам; співпраця з організацією Червоного 
Хреста; доброчинна концертна діяльність; студентська ініціатива «Поділись 
знаннями». Оскільки ситуація в країні останні роки залишається напруженою, 
колектив університету виявляє активну громадську позицію, піднімаючи 
волонтерський рух на якісно новий рівень. На перший план виступили допомога 
воїнам АТО та допомога переселенцям з Криму та Сходу України.  

Метою реалізації благодійних програм є матеріальна, соціальна та 
психологічна допомога вищезазначеним особам, а також досягнення якісно нових 
результатів національно-патріотичного, духовно-морального виховання молоді, 
вшанування українських воїнів, волонтерів і громадян, які зробили значний 
внесок у зміцнення обороноздатності України. 

Благодійні програми підтримки воїнів АТО, переселенців з Криму та східних 
областей України реалізовуються в університеті відповідно до Указу Президента 
України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» та обласної програми підтримки осіб, які брали 
участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення 
антитерористичної операції «Рух опіки. Родина Героя АТО». Координує та 
сприяє в організації доброчинних заходів університету відділ у справах молоді та 
первинна профспілкова організація студентів; окрім того, на факультетах 
формуються ініціативні групи активістів з числа працівників та студентів. 
Оскільки студенти також є соціально незахищеною категорією, окрім 
безпосереднього збору коштів, використовуються й інші форми доброчинної 
діяльності: власноручна випічка, виготовлення сувенірів, солодкі ярмарки, 
виготовлення маскувальних сіток, організаційна діяльність зі збору речей, 
продуктів харчування, предметів першої необхідності, ліків, книжок, проведення 
концертів, благодійних марафонів тощо. Приємно відзначити, що всі ці заходи 
знаходять підтримку в адміністрації університету на всіх рівнях. Працівники 
вишу також надають допомогу Збройним силам України: підтримують 
матеріально співробітників, що мобілізовані в зону АТО, допомагають придбати 
цінне військове обладнання для частин, де вони служать, збирають і передають 
продукти та речі. Цього року лише під час благодійного марафону студентами 
зібрано 11 тисяч грн, що передані в Логістичний центр, 6 тисяч грн зібрали 
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студенти для Червоного Хреста, адміністрація університету на потреби воїнам 
АТО виділила мікроавтобус.  

Відзначаючи високий рівень і значні масштаби проведення благодійних 
заходів в університеті, варто зауважити, що для їх належного і ефективного 
здійснення надалі необхідно забезпечити ряд першочергових потреб як 
технічного, так і правового характеру. Зокрема виникла потреба в універсальних 
скриньках  (для збору коштів, листів, інформації тощо), формуванні списку адрес 
першочергової допомоги, а також роз’яснення законодавства щодо правового 
поля проведення благодійної діяльності, порядку звітності та інших аспектів.  

З огляду на зазначене, вчена рада університету постановляє: 
 
1. Ректорату університету 
1.1. Сприяти проведенню благодійних заходів в університеті, надавати для 
цього відповідне обладнання та апаратуру. 

Протягом року 
1.2. Розглянути можливість стимулювання активістів та волонтерів, що 

займаються благодійною діяльністю. 
Грудень-січень    

1.3. Вивчити можливість виділення коштів для матеріальної допомоги 
працівникам, що були мобілізовані в зону проведення АТО. 

Грудень-січень  
2. Інституту педагогіки і психології, деканатам факультетів 
2. 1. Проводити моніторинг потреб студентів з Півдня та Сходу України.  

Протягом року 
2.2. Сприяти благодійній діяльності, залучаючи до неї працівників та 

студентів університету. 
Протягом року 

2.3. Впроваджувати нові форми доброчинності: збір друкованих матеріалів, 
надання освітніх послуг, концертна діяльність тощо. 

Протягом року 
3. Завідувачам кафедр створити режим особливого сприяння для навчання 

осіб, переведених з тимчасово окупованих територій та зон конфліктів. 
Протягом року 

4. Викладачам правознавства спільно з фахівцями з соціальної роботи, 
юристом та відділом у справах молоді університету розробити та видрукувати 
роздатковий матеріал для студентів «Законодавство про благодійну діяльність: 
правове поле, документальне забезпечення, звітність» 

Лютий 2016 р. 
5. Кафедрі технологічної освіти та охорони праці в рамках навчально-

практичної діяльності студентів організувати виготовлення для потреб 
університету 5 стаціонарних та 10 переносних скриньок. 

Лютий-березень  2016 р. 
6. Відділу у справах молоді 
6.1. Акумулювати, узагальнювати та поширювати досвід волонтерської та 

доброчинної діяльності колективу ТНПУ ім.В.Гнатюка. 
Протягом року 
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6.2. Спільно з первинною профспілковою організацією працівників 

та первинною                     профспілковою організацією студентів 
університету сформувати і оновлювати список «Адрес першочергової 
допомоги» для благодійництва. 

Протягом року 
6.3. Систематично висвітлювати інформацію про благодійні заходи 

університету в інтернет-просторі, на сайті університету, в соціальних мережах, 
на сайті МОН тощо. 

Протягом року 
6.4. Створити на сайті окрему сторінку (рубрику) «Благодійна діяльність» і 

регулярно її оновлювати. 
Січень 2016 р. 

6.5. Створити на сайті університету сторінку «Для осіб, що 
вступають/переводяться на навчання зі Сходу та Півдня». 

 Травень 2016 р. 
7. Соціально-психологічній службі університету: 
7.1.  Підготувати пам'ятку для осіб, що вступають/переводяться на 

навчання зі Сходу та   Півдня, «Вас вітає ТНПУ ім.В.Гнатюка». 
Червень 2016 р. 

7.2. Розробити звернення до осіб, що направляються в зону АТО.  
7.3. Акумулювати матеріали з проблем адаптації осіб, що повернулися із 

зони АТО. 
Протягом року 

8. Приймальній комісії сформувати матеріали «Для осіб, що 
вступають/переводяться на навчання зі Сходу та Півдня» та систематично їх 
оновлювати. 

Травень 2016 р. 
Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора 

університету Терещука Г.В. 


