
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання 

“Про особливості виховної роботи на юридичному факультеті і факультеті 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій в умовах 

гібридної війни в Україні”  

 

від 27 грудня 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи, декана юридичного факультету і декана факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій про особливості виховної 

роботи в умовах гібридної війни в Україні, вчена рада відзначає, що на 

факультетах регулярно проводяться заходи, спрямовані на підняття 

патріотичного духу студентів, роз’яснення правової та політичної ситуації, яка 

відбувається в нашій державі. 

Зокрема, 15 квітня 2018 року кафедрою історії і політології проведено 

історико-політологічний науково-практичний студентський семінар 

“Цивілізаційний підхід до аналізу російсько-українського конфлікту” за участі 

студентів спеціальності “Право”; 13 вересня відбулась духовно-пізнавальна 

поїздка до Крехівського монастиря для студентів та викладачів юридичного 

факультету і факультету МЕВ та ІТ; 14 вересня 2018 р. відбувся на круглий стіл 

тему “Південь і Захід разом!” за участі кореспондента газети “Кримська 

світлиця” С. Лащенка; 2 жовтня 2018 року в університеті відбулася зустріч 

студентів першого курсу спеціальності “Журналістика” з опозиційною 

громадською діячкою Білорусі Л. Романюк; 14 жовтня 2018 року студенти 

факультетів прийняли участь у загальноміському марші козаків та святі з 

нагоди Дня козацтва; 18 жовтня 2018 року юридичний факультетом було 

організовано та проведено патріотично-виховний захід “Козацькі забави”; 19 

жовтня 2018 р. на юридичному факультеті відбувся Брейн-ринг на тему 

“Правова держава. Демократія”; 22 листопада 2018 р. кафедрою кримінального 

прав та процесу організовано та проведено круглий стіл на тему: “Проблеми 

реформування судової системи України” за участі провідних практичних 

фахівців у галузі права; протягом листопада на обох факультетах відбулись 

лекції-бесіди з представниками прокуратури Львівської області щодо 

дотримання правопорядку та участі студентів у масових акціях та протестах; 8 

грудня 2018 р. студенти факультетів взяли участь у флешмобі на підтримку 

військових моряків, які знаходяться у полоні та інші заходи. 

Водночас у цій роботі є окремі недоліки, а саме: 

- не завжди забезпечується належний контроль за процесами, 

пов’язаними з виховною роботою, з метою недопущення формального підходу 

до якісного проведення організаційно-виховних заходів, які покликані на 

високому патріотичному рівні вести роз’яснювальну роботу серед студентства; 

- потребує подальшого розширення співпраця Університету з 

волонтерськими та громадськими організаціями. 

 



Виходячи з цього Вчена Рада   у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи та деканів 

факультетів прийняти до відома. 

2. Створити в головному корпусі Університету окремий банер з 

вшануванням Героїв небесної сотні та випускників університету, які приймали 

участь у воєнних діях на Сході України. 

3. Юридичному факультету та випусковим кафедрам надалі забезпечувати 

проведення роз’яснювальної роботи щодо правових аспектів здійснення 

державного управління та правил поведінки в умовах гібридної війни. 

4. Деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- оновити, встановити і постійно підтримувати інформаційні патріотичні 

стенди з просвітницькою інформацією на факультетах; 

- забезпечити ефективне вивчення навчальних дисциплін з метою 

формування не лише знань про те, що відбувається у суспільстві, але й вміння 

самостійно та критично аналізувати інформацію, відповідально приймати 

рішення, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

- активізувати студентську наукову роботу, спрямовану на оволодіння 

навичками самостійного критичного осмислення інформації, вміння чітко 

формувати власну думку, аргументовано її обстоювати; 

- проводити науково-практичні заходи, присвячені книжковим новинкам, 

популяризувати серед студентства традиції читання патріотичної літератури, 

що є одним з інструментів досягнення успіху у гібридній війні; 

- проводити разом із викладачами та студентами виховні заходи, 

орієнтовані на формування опірності ворожій пропаганді та поваги до 

української державності; 

- забезпечити відвідування студентами історичних місць, пов’язаних із 

боротьбою українського народу за свободу та з історією дисидентського руху; 

- активізувати діяльність студентського самоврядування шляхом залучення 

студентів до більш активної волонтерської та благодійної діяльності; 

- систематично розміщувати і розповсюджувати новітню інформацію щодо 

заходів, які проводяться в Університеті, у засобах масової інформації, на сайті 

навчального закладу та в соціальних мережах. 

5. Ректорату Університету сприяти здійсненню необхідних заходів щодо 

активізації організаційно-виховної роботи на юридичному факультеті та 

факультеті міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій. 

6. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на деканів 

факультетів, завідувачів випускових кафедр і помічника ректора з організаційних 

питань та по роботі з студентами, доц. Шумського О.В. 

7. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора з 

навчально-виховної роботи, проф. Гелея С. Д. 


