
 

Культурно-виховна робота є складовою і невід’ємною частиною цілісної 

системи підготовки здобувачів вищої освіти, яка побудована на принципах 

гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних 

традиціях, сучасних досягненнях педагогічної й психологічної науки, філософії 

сучасного державотворення та власному досвіді.  

Основні засади виховної роботи кафедри фінансів, кредиту та 

страхування визначає Конституція України, Закони України “Про освіту” та 

“Про вищу освіту”, а також Концепція національного виховання, Концепція 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, рішення колегії 

Міністерства освіти і науки України щодо проблем національного-

громадського виховання у вищих навчальних закладах України та рекомендації 

Міністерства освіти і науки України з організації управління виховним 

процесом у вищих навчальних закладах освіти. 

Виходячи із вищезазначеного, професорсько-викладацький колектив 

кафедри розглядає виховний процес як цілеспрямоване управління процесом 

розвитку особистості через створення середовища із сприятливим духовним та 

моральним кліматом і зручними умовами для розвитку особистості – фізично 

здорової, інтелектуально розвиненої, духовно багатої, морально зрілої та 

соціально активної особистості. Колектив кафедр виконує такі завдання у своїй 

роботі: 

- готує національно свідомого інтелігента – фахівця, повноцінного члена 

еліти нації, громадянина української держави і творця вартостей людського 

суспільства; 

- забезпечує духовне збагачення студента як особистості через його 

контакти з природою, мистецтвом, людьми; 

- створює умови для вільного розвитку особистості студента, його 

мислення і загальної ерудиції шляхом залучення до різноманітних видів творчої 

діяльності; 

- сприяє становленню чіткої громадянської позиції, моральних принципів, 

соціальної орієнтації і поведінки, прагнення до самоосвіти, саморозвитку, 

самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності студента; 

- надає можливості утвердженню здорового способу життя, розвитку 

фізичних якостей студентської молоді. 



Новий підхід до виховання студентської молоді обумовлений 

особливостями сучасного періоду розвитку вітчизняного суспільства, 

розширенням можливостей для оновлення змісту освіти, потребою формувати 

духовно багату генерацію. У зв’язку із цим у вищих навчальних закладах 

виникає потреба у формуванні особистості майбутнього фахівця, який зміг би 

розв’язувати поточні та масштабні завдання творчого та професійного 

характеру.  

Виховна робота на спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування” – це передусім поєднання традиційних та інноваційних підходів, 

серед яких зростання ролі студентського самоврядування у розвитку 

навчального закладу, підтримка ініціативи студентської молоді, створення умов 

для самореалізації та творчого розвитку особистості, пропаганда здорового 

способу життя, культивування кращих рис української ментальності, створення 

сприятливого мікроклімату у студентському середовищі, формування поваги до 

своєї Alma mater. 

Основною метою проведення заходів виховної роботи є формування у 

студентської молоді особистісних якостей і мотиваційних засад майбутнього 

фахівця. Виховна робота відбувається у таких напрямах: 

- інтелектуально-духовний: виховання потреби самостійно здобувати 

знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання 

здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

- моральний: розвиток високих моральних якостей і переконань, що 

виявляються в моральних нормах поведінки в усіх сферах життєдіяльності; 

забезпечення активної життєвої позиції; 

- правовий: виховання правової культури студентської молоді та поваги 

до прав і свобод людини та громадянина, розширення правових знань та вмінь, 

застосування на практиці законів держави; 

- трудовий: формування творчо активної, працелюбної особистості, яка 

володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, 

готовності до життєдіяльності за умов ринкових відносин, до підприємницької 

діяльності та конкуренції; 



- естетичний: розвиток естетичних почуттів, смаків, поглядів, 

формування естетичного ставлення до дійсності, творчої активності 

студентської молоді. 

Учасниками виховної роботи зі студентами спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” є весь педагогічний колектив кафедри 

фінансів, кредиту та страхування. Викладачі спрямовують зусилля на те, щоб 

кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховні моменти, а 

викладання дисципліни виховувало у студентів не лише професійні якості, але 

й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховувало почуття 

патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву позицію 

в процесі державотворення. 

Протягом 2016-2018 н.р. на спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» успішно проведено або організовано участь студентів у 

наступних виховних заходах: 

- призначення викладачів-кураторів для студентів першого курсу та 

проведення зустрічей зі студентами та проведення роз’яснювальної роботи зі 

студентами перших курсів щодо основних принципів організації освітнього та 

організаційно-виховного процесів; ознайомлення з правилами поведінки в 

навчальних корпусах і гуртожитках, системою оцінювання знань;  

- обрання старост академічних груп першого курсу, заступників старост, 

профоргів груп та їх заступників, оновлення складу старостату факультету та 

обрання керівництва; 

- відвідання музеїв міста Львова;  

- відвідання Військово-медичного клінічного центру Західного регіону та 

участь в організації концерту для військовослужбовців, котрі перебували у зоні 

АТО і проходять реабілітацію та лікування; 

- зустріч студентів з деканатом факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування. Було обговорено проблемні питання організації 

навчального процесу, побуту та проведення дозвілля студентів факультету; 

- семінар з питань охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 

злочинності, забезпечення публічної безпеки і правопорядку, який провела 

старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції України у Львівській області Санагурська Оксана; 



- відзначення 200-річчя Львівського торговельно-економічного 

університету в Мукачівському кооперативному торговельно-економічному 

коледжі, Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі та 

Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі; 

- участь у волонтерському проекті "LVIV YOUNG PROGECT" Львівської 

Міської Ради; 

- легкоатлетичний крос, присвячений 200-річчю з дня заснування 

університету; 

- участь викладачів, студентів та випускників у відзначенні 200-річчя 

ЛТЕУ, урочистій академії, літургії у Архикатедральному соборі Св. Юра, 

нагородження студентів факультету іменними преміями; 

- семінар «Роль Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей у реформу-

ванні енергетичної галузі України. Прозорість як інструмент подолання 

корупції в галузі та створення нових можливостей розвитку місцевих громад»; 

- благодійна акція з нагоди свята Миколая для дітей зі шкіл-інтернатів; 

- заходи з нагоди випуску бакалаврів – урочиста частина та концерт; 

- флеш-моб з нагоди 203-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка; 

- участь студентів у загальноміській толоці, яку організувала Студентська 

рада Львова з Львівською міською радою в рамках компанії "З нами місто 

розквітає!"; 

- студенти, котрі мешкають у гуртожитках, активно долучилися до 

щорічної всеукраїнської акції “За чисте довкілля”; 

- великодні майстер-класи з виготовлення писанок, ляльок-мотанок та ін.; 

- участь студентів у турнірі з футзалу “Кубок факультету”; 

- майстер-класи «Створи унікальний продукт»; 

- участь у гала-концерті «Вечірній ТУСО»; 

- виставка робіт викладачів, студентів та працівників факультету 

"Український етнічний бренд – вишивка"; 

- сходження на вершину гори Лопата, яка розташована у Національному 

природному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині; 

- участь в урочистому відкритті пам'ятних таблиць випускникам 

навчального закладу, Героям України Дмитру Кузьміну і Тарасу Брусу; 

- участь у фестивалі-конкурсі студентського гумору "Студентське літо – 



2017"; 

- урочиста зустріч з нагоди початку навчального року; 

- екскурсія у Львівський історичний музей; 

- участь студентів у роботі Міжнародного форуму видавців; 

- участь студентів в організації Днів європейської спадщини у м. Львові в 

якості волонтерів; 

- участь студентів у фестивалі "Заяви про себе та свою професію" у 

рамках проведення свята "Бурштинова осінь" (м. Луцьк); 

- туристичний похід по території Національного природного парку 

«Сколівські Бескиди»; 

- збір подарунків та солодощів до Дня Святого Миколая для дітей 

Львівської загальноосвітньої школи-інтернату №2, в якій навчаються діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського спілкування, з малозабезпечених, 

багатодітних сімей, діти одиноких матерів та інших заходах. 

Мета виховної роботи зі студентами – формування гармонійно розвиненої 

людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної 

глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, 

родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань 

національної та світової культури, здатна до саморозвитку і 

самовдосконалення. 

 


