
На кафедрі товарознавства, технологій і управління якістю харчових

продуктів ЛТЕУ організаційно-виховна робота проводиться у різноманітних

напрямах із активним залученням викладачів і студентів. Основною її формою

є громадська робота, яка проводиться згідно із принципом єдності навчального

та виховного процесів у вищій школі. Це означає, що основні зусилля

викладачів спрямовані на те, щоб кожна лекція, практичне чи семінарське

заняття мали виховну спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни

виховувало б у студентів не лише професійні якості, але й сприяло б засвоєнню

загальнолюдських норм моралі, формуванню почуття патріотизму,

громадянської та національної гідності, активну життєву позицію тощо.

Організаційно-виховна робота проводиться на рівні академічних і

факультетських заходів, а також студентських академічних груп.

Виховна робота зі студентами на кафедрі базується на основних

принципах:

· Забезпечення виховання та формування почуття патріотизму у студентів. На

основі принципів гуманізму, демократизму, наступності та спадкоємності

поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування

культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної

ідеї.

· Здійснення комплексу заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі

традицій і звичаїв українського народу, формування у студентської молоді

високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і

конституційних обов'язків, поваги до державних символів України.

Куратори академічних груп (доц. Турчиняк М.К., доц. Гирка О.І., доц.

Палько Н.С.), разом із студентами, приймають активну участь у благодійних

заходах, зокрема в ярмарку до Дня студента.



До організації заходів, приурочених Дню харчової промисловості,

долучились викладачі кафедри, зокрема доценти Гаврилишин В. В., Донцова І.

В., Лебединець В. Т., Решетило Л. І., Гирка О.І.



Викладачі кафедри, разом із студентським активом, прийняли участь у

виставці робіт та організації свята “Український етнічний бренд – вишивка”

(під керівництвом декана факультету Гаврилишина В. В., заступників декана

доц. Донцової І. В., доц. Лебединець В. Т., доц. Давидович О.Я. та доцентів

кафедри Палько Н. С. і Гирки О. І. ).





У дозвіллі студентів викладацький склад кафедри теж приймає активну

участь. Так, до Всесвітнього дня туризму, заступником декана Давидович О. Я.,

доц. Палько Н. С. та доц. Гиркою О. І. разом із студентами 1-3 курсів здійснено

одноденний туристичний похід по території Національного природного парку

“Сколівські Бескиди”.




