
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про активізацію роботи органів студентського самоврядування 

Університету в організації дозвілля та суспільно-корисної роботи студентів” 
 

від 18 грудня 2017 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію голови старостату юридичного 

факультету Анни Можарівської “Про активізацію роботи органів студентського 

самоврядування Університету в організації дозвілля та суспільно-корисної роботи 

студентів” вчена рада зазначає, що виховна робота студентської молоді – це 

передусім поєднання традиційних та інноваційних підходів, серед яких зростання 

ролі студентського самоврядування у розвитку Університету, підтримка ініціативи 

студентської молоді, створення умов для самореалізації та творчого розвитку 

особистості, пропаганда здорового способу життя, культивування кращих рис 

української ментальності, створення сприятливого мікроклімату в студентському 

середовищі, зокрема, в гуртожитках. 

Метою виховної роботи в Університеті є формування у студентської молоді 

особистісних якостей і мотиваційних засад майбутнього фахівця, які поєднують 

глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість, розвинену 

духовність, моральну, художньо-естетичну, правову та політичну культуру. 

Проведення культурно-просвітницьких заходів, концертів, конкурсів, Днів 

факультетів та спеціальностей, відвідування львівських театрів, концертних залів, 

музеїв, національних парків, заповідників допомагають студентам по-

справжньому зрозуміти народні звичаї, традиції, багатство і красу рідної мови, 

сприяють формуванню майбутнього фахівця в реаліях сучасного культурно-

етичного простору. 

Водночас не всі студенти відвідують культурно-освітні заходи, не завжди 

проявляють творчу ініціативу, бажання співпрацювати з органами студентського 

самоврядування щодо створення належних умов для розвитку та задоволення 

культурних потреб студентів та їх реалізації. Не всі студенти дотримуються 

постулату про те, що усі випускники Університету мають бути не просто 

знаючими спеціалістами, а й людьми творчими, духовно багатими з 

демократичним світобаченням. 

 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Раді Університету з навчально-виховної роботи спільно зі Студентською 

радою створити умови для самореалізації, духовного пошуку та культури, 

зростання соціальної активності студентів. У березні 2018 р. провести семінар 

органів студентського самоврядування з питань організації дозвілля та суспільно-

корисної роботи студентів. 

2. Раді Університету з начально-виховної роботи разом з органами 



студентського самоврядування до 15 березня 2018 р. розробити заходи з 

відзначення 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). 

3. Кафедрам гуманітарних дисциплін разом з Студентським науковим 

товариством та іншими студентськими організаціями Університету в березні 

2018 р. провести круглий стіл на тему “Моя відповідальність перед батьками, 

родиною, Університетом, країною”. 

4. Центру художньої творчості, директорату Інституту економіки та 

фінансів, деканатам факультетів разом з студентськими радами посилити 

активність студентів щодо їх участі в роботі аматорських художніх  колективів – 

хоровій капелі “Мрія”, капелі бандуристок “Галичанка”, клубі поетичної 

творчості, КВК та інших мистецьких колективах. 

5. Кафедрам юридичного факультету протягом другого семестру 2017-2018 

навчального року в студентських гуртожитках провести бесіди на теми: “Студент 

студенту – алкоголь це зло”, “Студенти Університету проти наркотиків”, 

“Традиції самоврядування в українській історії”. 

6. Кафедрі історії і політології та студентським радам факультетів 

підготувати до Дня захисника Вітчизни у вересні 2018 р. відкрити фотовиставку, 

присвячену українським воїнам – нашим студентам, випускникам, їхнім батькам, 

родичам та друзям, які стоять на сторожі миру в нашій країні. 

7. Студентській раді Університету у квітні-травні 2018 р. провести 

фестиваль художньої творчості “Студентська весна”.  

8. Директору ІЕФ та деканам факультетів разом із завідувачами гуртожитків, 

головами студентських рад гуртожитків у березні 2018 р. провести нараду з 

питань студентського самоврядування в гуртожитках. 

9. Контроль за виконання ухвали покладається на проректора з навчально-

виховної роботи С. Д. Гелея. 


