
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

до питання 

“Про виховну роботу і національно-патріотичне виховання студентів на 

факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування” 

від 4 липня 2019  року 

Заслухавши і обговоривши доповідь декана факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишина В.В. відзначаємо, що 

національно-патріотичне виховання студентської молоді на факультеті є 

складовою навчально-виховного процесу загалом. Органічне поєднання змісту 

навчання та виховання студентів на факультеті дає можливість забезпечити 

підготовку не лише висококваліфікованих фахівців, а й свідомо діючу, 

морально зрілу, соціально не байдужу молодь. 

Головною метою національно-патріотичного виховання студентської 

молоді є формування свідомого громадянина, патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї. З метою забезпечення національно-

патріотичного виховання студентів на факультеті проводяться заходи, 

спрямовані на формування національної свідомості, виховання любові до рідної 

землі, її історії, бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, культури і традицій. Значну роль в цьому відіграють кураторські години. 

Утвердження загальнолюдських і гуманітарних цінностей здійснювалося 

під час проведення таких заходів як:  

- вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні (1932-1933 рр.); 

- проведення мітингу-реквієму з нагоди річниці відкриття пам’ятних 

таблиць Дмитру Кузьміну і Тарасу Брусу;  

- організації кулінарних майстер-класів для дітей-сиріт у рамках 

щорічного дитячого фестивалю «Таланти в дії»; 

- проведення лекції і майстер-класу «Психологія їжі та українська кухня 

для майбутніх поколінь» переможцем проекту «Мастер Шеф», випускником 

школи «Le Cordon Bleu», засновником спеціального проекту зі зміни культури 

харчування «Colt food» Євгеном Клопотенко; 

- проведення панельної дискусії з проблем і перспектив розвитку 

інклюзивного туризму в Україні у рамках I міжнародної науково-практичної 

конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, 

практика», спрямованої на надання особам з інвалідністю, в т. ч. учасникам 

АТО, можливостей для відновлення і розвитку та сприяння подальшої 

інтеграції їх в суспільстві; 

- участі студентів факультету в історичному квесті, приуроченому до 100-

ї річниці з дня проголошення ЗУНРу; таких заходах як «Дні європейської 

спадщини у м. Львові», у фестивалі гостинності та готельно-ресторанного 

бізнесу – «HoReCa Show Lviv», у різних тренінгах, загальноміських толоках, 

тематичних екскурсіях, виставках та майстер-класах тощо. 

http://fakultet.site/2018/11/vshanuvannia-pamiati-85-i-richnytsi-holodomoru-v-ukraini/


Вчена рада визнає, що професорсько-викладацький склад факультету має 

достатній потенціал для формування особистостей майбутніх фахівців і 

виховування їх в кращих національних традиціях відповідно до діючої 

концепції розвитку факультету. 

 

 Вчена Рада  у х в а л и л а: 

1. Інформацію декана факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування доц. Гаврилишина В.В. прийняти до відома. 

2. З метою формування у студентів національної ідентичності на кращих 

прикладах мужності та героїзму українських патріотів і пам'ятних історичних 

подій проводити заходи, спрямовані на вшанування їх пам'яті. 

3. Стимулювати розвиток самостійних починань студентської молоді 

шляхом залучення їх до участі в організації та проведенні виховних заходів і 

оцінювання їх ефективності. 

4. Посилити роботу щодо створення позитивного іміджу та виховання 

почуття престижу навчання на факультеті та в Університеті шляхом проведення 

тематичних вечорів із відомими людьми, успішними випускниками та 

ветеранами факультету. 

5. Активніше залучати до виховної роботи на факультеті студентські 

організації, посилити їх мотивацію до підготовки публікацій на web-сторінці 

факультету, соціальних мережах та на шпальтах університетської газети 

"Студентський меридіан". 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора з навчально-

виховної роботи проф. С. Гелея. 
 


