
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про особливості виховної роботи в Університеті 

в умовах пандемії коронавірусу” 

від 11 грудня 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи проф. С. Д. Гелея та деканів факультетів “Про особливості виховної роботи в 

Університеті в умовах пандемії коронавірусу” вчена рада відзначає: пандемія COVID-

19 внесла зміни у освітньо-виховний процес Університету. З початком карантину 

ректорат Університету, деканати факультетів докладали багато зусиль, щоб 

забезпечити максимальну безпеку учасників освітньо-виховного процесу. Вони разом 

зі студентськими радами систематично здійснюють інформування студентів про 

заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, та про діяльність Університету 

щодо організації освітньо-виховного процесу в умовах пандемії. Така інформація 

оприлюднюється на всіх доступних інформаційних ресурсах: сайтах, сторінках і 

каналах у соціальних мережах.  

На регулярних онлайн-засіданнях Студентської ради Університету 

обговорювалися питання організації навчально-виховного процесу в дистанційному 

режимі: поточний контроль за виконанням студентами навчального плану, 

проведення поточного контролю та їх результати, робота зі студентами, що 

проживають у гуртожитках тощо.  

У тісній співпраці зі Студентською радою Університету здійснювався 

моніторинг забезпечення дистанційного навчання. Усі звернення студентів належним 

чином розглядались деканатами після чого вживались відповідні заходи. 

Деканатами разом з кураторами академічних груп створено додаткові групи у 

Viber, Telegram та WhatsAрр для оперативного інформування здобувачів вищої освіти 

щодо наказів ректора, змін у розкладах та додаткової інформації щодо проведення 

навчання. Куратори систематично збирають інформацію щодо здоров'я студентів, їх 

родин, моніторять студентів, що проживають у гуртожитках Університету.  

Важливим напрямом роботи залишається ознайомлення студентів із змістом 

наказів ректора Університету стосовно організації освітньо-виховного процесу у 

період запровадження дистанційного навчання, роз’яснення щодо його особливостей, 

особистої безпеки під час перебування поза межами закладу тощо. 

Запровадження карантину стимулювало можливість використовувати як 

традиційні, так й інформаційно-комунікаційні технології для проведення виховної 

роботи зі студентами. Попри відсутність передумов наочних зустрічей з 

академічними групами та враховуючи особливості карантинного періоду, виховна 

робота продовжувалася в іншому режимі. Для організації освітньо-виховного процесу 

та налагодження комунікації в умовах дистанційної роботи використовувалися 

наступні ресурси: офіційний сайт і Веб-центр Університету, веб-сторінки кафедр, 

платформи для дистанційної роботи, спілкування в освітніх спільнотах, дистанційна 

платформа ZOOM. 

Зустрічі ректора Університету, деканів факультетів зі студентським активом 

відбуваються у форматі он-лайн спілкування із використанням платформи ZOOM, 

Viber і WhatsAрр. Створено нові та оновлені діючі групи старост денної та заочної 

форм навчання для оперативного інформування про зміни у освітньо-виховному 

процесі.  



З початком запровадження карантину в Україні особлива увага була 

спрямована на іноземних студентів з таких країн, як Азербайджану, Грузії, США, 

Марокко, Єгипет, Ліван, Камерун, Нігерія і Еквадору. Їм надається допомога щодо 

адаптації до запровадженої системи навчання в Університеті, проживання у 

гуртожитку; легалізація, реєстрація та продовження терміну перебування в Україні, 

медична допомога тощо. Забезпечено тісний зв’язок між деканатом, менеджером по 

роботі з іноземними студентами, у тому числі шляхом інтерактивного спілкування.  

На заняття, які з 19 жовтня 2020 р. почали проводитися дистанційно у формі 

відео-конференцій на платформі Zoom, запрошувалася Ірина Маєвська – психолог, 

студентський Омбудсмен, яка спілкувалася зі студентами факультетів на теми 

“Емоційний інтелект”, “Базові емоційні потреби”. 

 

Вчена рада у х в а л и л а:  

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи та деканів факультетів 

прийняти до відома. 

2. В головному корпусі Університету систематично оформляти виставки 

світлин з вшанування Героїв небесної сотні та випускників Університету, які 

приймали участь у воєнних діях на Сході України. 

3. Випусковим кафедрам юридичного факультету надалі забезпечувати 

проведення роз’яснювальної роботи щодо правових аспектів здійснення державного 

управління та правил поведінки в умовах пандемії коронавірусу. 

4. Деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- постійно підтримувати в актуальному стані просвітницьку інформацію щодо 

пандемії коронавірусу; 

- забезпечити ефективне вивчення навчальних гуманітарних дисциплін з метою 

формування знань про суспільство; 

- продовжувати культурно-освітню роботу зі студентами, спрямовану на 

оволодіння навичками критичного мислення, вміння чітко формувати власну думку і 

аргументовано її обстоювати; 

- продовжити практику проведення виставок, присвячених книжковим 

новинкам, популяризувати серед студентства традиції читання патріотичної 

літератури, що є одним з інструментів боротьби з рецидивами гібридної війни; 

- систематично проводити заходи, орієнтовані на формування опірності 

ворожій російській пропаганді та поваги до української державності; 

- забезпечити відвідування студентами історичних місць, пов’язаних із 

боротьбою українського народу за свободу та незалежність; 

- активізувати діяльність студентського самоврядування шляхом залучення 

студентів до волонтерської та благодійної діяльності; 

- систематично розміщувати і розповсюджувати новітню інформацію щодо 

заходів, які проводяться в Університеті і спрямовані на боротьбу з пандемією 

коронавірусу.  

5. Ректорату Університету продовжити організаційно-виховну роботу на 

факультетах щодо боротьби з пандемією коронавірусу.  

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

виховної роботи, проф. Гелея С. Д. 


