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Головне завдання наукового працівника наукової бібліотеки ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» полягало в забезпеченні 
дослідження і ведення науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної 
роботи у галузі бібліотекознавства, з питань книгознавства, інформатики, 
бібліографії для удосконалення усіх напрямів діяльності бібліотеки; проводити 
регулярну самостійну пізнавальну діяльність у вивченні історичної, культурної, 
літературознавчої спадщини та сучасних надбань науки і техніки; представляти 
інститут та його наукову бібліотеку в різних установах і організаціях як науковий 
працівник бібліотеки, брати участь у роботі наукових конференцій, нарад, 
семінарів з питань бібліотечної, інформаційно-бібліографічної та науково-
публіцистичної діяльності, історичного минулого українського народу, 
краєзнавчого дослідження, його літератури, мистецтва, визначних осіб, з метою 
віддати належну пошану попереднім поколінням, особливо тим його 
представникам, що присвятили своє життя справі наукового, навчально-
методичного, економічного, соціально-політичного та культурного розвитку 
країни, а також виконувати багато інших справ у ході своєї трудової діяльності. 

Протягом звітного періоду – з 1 вересня по 31 грудня 2016 р. проведено 
значний об’єм роботи в бібліотеці та вузі, відбувалась тісна співпраця з різними 
організаційними заходами місцевої та районної рад і адміністрації. Звіт складено 
згідно календарного часу, зокрема:  
1).   3-4 (субота-неділя) вересня 2016 р.  –  науковий працівник бібліотеки брала 
участь у відзначенні 100-річчя боїв на горі Лисоня –  урочиста академія проходила 
в 11.30 – 3.09. – в актовому залі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут».  
 

   
 
Продовжуючи важливе для регіону і зокрема міста Бережани відзначення 100-
річчя  боїв,  –  4.09. – участь в  патріотичній акції Зустріч «Потяга українських 
звитяг» (з 11.00 год.), урочисте сходження на гору Лисоня, молебень за Україну, 
перегляд реконструкції історичного бою і т.д. 
 



2).   З 1.09 до 8.09 підготовка до виступу  на наукових читаннях «Події  Першої 
світової війни та доля історико- мистецької спадщини Тернопілля». 

3).   8	 вересня	 2016	 р. у Бережанах пройшли наукові читання «Події Першої 
світової війни та доля історико-мистецької спадщини Тернопілля». Захід пройшов 
у конференцзалі Бережанського агротехнічного інституту. Організатором наукових 
читань виступив Державний історико-архітектурний заповідник у місті Бережанах 
(ДІАЗ у м. Бережанах). Заходи були посвячені до 100-річчя боїв на Лисоні, 
вересень 2016 року) – науковим працівником бібліотеки зроблено доповідь на тему 
«Перша світова війна на теренах Галичини та в її контексті на Бережанщині». Дана 
доповідь була ґрунтовною і розкривала події всієї Першої світової війни протягом 
1914-1917 рр. в Галичині й Бережанщині зокрема.	

 

       
 
4).   Протягом наступних днів вересня велась підготовка до виступу на 
Міжнародній науковій конференції. 
 
5).   20 вересня 2016 р. Участь та виступ з доповіддю на IV Міжнародній науковій 
конференції з темою: «Бойові дії Першої світової війни в Галичині по лінії фронту 
Золота Липа на території Бережанського повіту». Тези доповіді є в науковому 
збірнику «Бережанська гімназія: сторінки історії: матеріали ІV міжнар. наук. 
конф.», (Бережани, 20 вересня 2016 р.).  
 

  
 
6).   Дана тема не могла обминути студентську аудиторію та їх участь в подіях 
відзначення 100-річчя на горі Лисоня, тому 22 вересня 2016 р. в читальному залі 



наукової бібліотеки вузу було проведено відкритий виховний захід – читання 
організований науковим працівником бібліотеки, на якому виступили студенти гр. 
ЕкО-21Б. 
 

  
 

  
 
7).  Важливе значення в роботі наукової бібліотеки відводиться культурно-
освітньому центру, вихованню культури читання, духовного розвитку особистості. 
Надзвичайно видатним в громадсько-політичному, літературному та 
просвітницькому житті був Іван Якович Франко. К.і.н., доцентом, науковим 
працівником бібліотеки підготовлено і подано до друку тези на тему «Громадсько-
політична діяльність Івана Франка» (Бережанська гімназія: сторінки історії: 
матеріали ІV міжнар. наук. конф.: тези доп. (Бережани, 20 вересня 2016 р.). – 
Бережани, 2016. – С. 53-58.) 
 
 8).  Для поглиблення знань студентів з історії України 27 вересня 2016 р.  в 
читальному залі бібліотеки проведено відкритий виховний захід на тему 
«Партизанська слава», присвячений діячам Руху Опору Другої світової війни. 
Разом із студентами було підготовлено декілька виступів про партизанську 
боротьбу воїнів Української Повстанської Армії та радянських партизан. Оцінено 
державницьку політику СРСР щодо України. 
 



 
 

9).  6 жовтня 2016 р. в читальному залі наукової бібліотеки проведено відкритий 
захід – відзначення ювілейної дати – 150-річчя від дня народження Михайла 
Грушевського, адже наукова бібліотека повинна відзначати знаменні й пам’ятні 
дати пов’язані з життям і діяльністю видатних осіб які внесли вагомий вклад у 
розвиток України, а особливо такої видатної особистості, великого історика і 
першого президента України. 
 

 
 
10).  Значне місце в роботі бібліотеки займає обмін досвідом з працівниками інших 
бібліотек, тому 11-13  жовтня 2016 р. було здійснено поїздку і взято участь у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних 
закладів: досвід та перспективи», проведеній на базі Наукової бібліотеки імені 
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Є сертифікат. 

 



11).  На належному рівні пройшли заходи по відзначенню Дня захисника України 
19 жовтня 2016 р.  День захисника, згідно указу Президента України, держава 
відзначає 14 жовтня, але цей день випав на п’ятницю і студенти роз’їзджались 
додому та викладачі кафедри гуманітарних дисциплін проводили свої заходи, тому 
відкрита виховна в читальному залі наукової бібліотеки проводилась дещо із 
запізненням, але носила одночасно ширший характер повідомлень: про 
святкування козаками Дня Покрови – 14 жовтня, їх роль в історії України; про 
боротьбу воїнів Української Повстанської Армії за незалежність держави протягом 
Другої світової війни; згадано про сучасні події на сході країни. На виховному 
заході був присутній священик з яким провели молебень за всіх полеглих за волю і 
державність України. День захисника України став днем пам’яті та днем молитви 
за воїнів АТО. 

 
 

12).  10-12 листопада 2016 р. пройшов семінар за навчально-тематичною 
програмою підвищення кваліфікації працівників апарату Бережанської районної 
державної адміністрації, районної і міської рад, науково-педагогічних працівників 
ВП НУБіП України «Бережанського агротехнічного інституту» та «Бережанського 
агротехнічного коледжу» з питань децентралізації влади та розвитку сільських 
територій.  Науковий працівник бібліотеки брала участь в семінарі. Є сертифікат: 

 
 

13).   23 листопада 2016 р. в читальному залі наукової бібліотеки ВП НУБіП 
України «Бережанський агротехнічний інститут» науковим працівником 
бібліотеки організовано науково-пізнавальну конференцію на тему 
«Молодіжний революційний рух в часи Незалежності України». Учасникам  
конференції поставлено мету обговорити  всі революційні рухи  Незалежної 
України – Революцію на граніті, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, 
які мали ще раз нагадати всім про дні боротьби українського суспільства за свою 



демократію, вільний вибір і європейський розвиток. До співпраці було запрошено 
вчителів та учнів Бережанської ЗСШ І-ІІІ ст. № 2. 
 

   
 

   
 
14).  Протягом звітного періоду постійно проводилась робота зі студентами в 
питаннях розвитку науки по їх галузях освіти, а 11 і 24 листопада 2016 р. 
проведено відкриті заходи-читання присвячені Всесвітньому дню науки в ім’я 
миру та розвитку. Відзначення  такого Дня спрямовано на підвищення рівня 
поінформованості громадськості про важливість науки і ліквідацію розриву між 
наукою і суспільством. Цей День – це чудова нагода, аби вшановувати наукові 
традиції, популяризувати досягнення вчених, залучати молодь до світу науки, до 
літератури, що й було здійснено. 
 
15).  З метою поглиблення знань студентів вузу по агропромисловому комплексі, 
22-23 листопада 2016 р.  в ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут» відбулась студентська науково-практична конференція з нагоди дня 
працівника сільського господарства на тему: «Актуальні питання розвитку 
агропромислового комплексу».  Науковим працівником підготовлено до виступу 
та публікації тез студента  групи ЕкО-21Б Чуху Н.З. з темою: «Роль бібліотек у 
навчальному процесі фахівця-аграрника». Дані тези було опубліковано в 
електронному науковому збірнику:  Чуха Н.З. Роль бібліотек у навчальному 
процесі фахівця-аграрника / Н.З. Чуха, О.С.Троханяк // Матеріали студентської 
науково-практичної конференції «Актуальні питання агропромислового 
комплексу» (м. Бережани, 22-24 листопада 2016 р.). – Бережани: ВП НУБІП 
України «Бережанський агротехнічний інститут», 2016. – С. 181-183. 
 

http://www.bati.ber.te.ua/index.php/ua/novyny/27-novyny-instytutu/627-ctudentska-naukovo-praktychna-konferentsiia


16).  В грудні 2016 р. науковим працівником бібліотеки було опубліковано 
фахову статтю в науковому віснику Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: 
Історія.  (Троханяк О.С. Підпільна діяльність ОУН на Бережанщині у 30-х рр. ХХ 
ст./ О.С. Троханяк // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія /За заг. 
ред. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2016. – Вип. 2. – Ч. 1. – С.68-71.). 
 
17).  Протягом всього семестру досліджувано теми про ОУН-УПА – їх 
формування, діяльність, організованість, бої як по всій Галичині так і зокрема на 
Бережанщині, а також опрацьовувалось тему «Операція Вісла» – нові бачення.  По 
даних темах буде підготовлено і опубліковано статті у фахових виданнях в 
другому семестрі. 
 
18).  Значне місце в роботі бібліотеки, як культурно-освітнього центру, 
відводилось вихованню студентської молоді у всіх сферах, та головне було 
спрямовано на національно-патріотичне виховання особистості, на формування 
гуманітарного світогляду, популяризацію знань молоді у всіх аспектах 
агропромислового комплексу, виробництва, економіки, екології. Організовуючи 
різні заходи, науковим працівником було спрямовано студентів які готовили 
виступи на підготовку мультимедійних презентацій до своїх тем. Для більшого 
акцентування уваги, працівники бібліотеки організовували різні виставки, 
тематичні бібліографічні огляди. Кожна виставка була оригінально оформлена в 
українському стилі, з вишивками та українськими вмотивованими символами. 
Заходи приурочені ювілейним датам супроводжувались виставками з портретами 
цих визначних осіб. Тематика книжкових виставок була спрямована на виховання 
патріотизму, любові й бережливого ставлення до рідної мови, рідного краю, 
висвітленню нових досягнень в сільському господарстві та освіті. Тісно 
співпрацюючи з викладачами інституту, працівники бібліотеки проводили 
бібліографічні огляди навчальних видань з різних дисциплін для студентів на 
академічних заняттях, створювали виставки нових бібліотечних фондів.  
 
         
              Науковий  
      працівник бібліотеки                       к.і.н., доцент ТРОХАНЯК О.С. 
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