
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про військово-патріотичне виховання студентів Університету в умовах 

війни з російським агресором” 

від 31 січня 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з навчально-виховної 

роботи проф. С. Д. Гелея та деканів факультетів “Про військово-патріотичне 

виховання студентів Університету в умовах війни з російським агресором”, 

вчена рада відзначає, що ректорат, деканати та кафедри Університету значну 

увагу в своїй роботі приділяють вихованню студентів-патріотів української 

держави, активних провідників національної ідеї, представників української 

національної еліти, яка набуває національну свідомість, активну громадянську 

позицію, високі моральні та духовні якості. Питання військово-патріотичного 

виховання студентів та способи його покращення систематично обговорюються 

на засіданнях кафедр, науково-практичних конференціях та круглих столах. Ці 

та інші заходи спрямовані на поглиблення знань вітчизняної історії, культури, 

мистецтва та цінностей народу України, проявлення у студентів особистісного 

патріотичного ставлення до Батьківщини. Стало традицією вшановувати 

пам'ять видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької 

доби, часів Української революції та Другої світової війни, десятиліть 

національного спротиву ОУН–УПА та часів відродження української 

державності. Ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які чинили шалений опір 

антиукраїнській владі, борців за територіальну цілісність і незалежність 

України – вояків АТО. До пантеону героїв, якими гордиться Університет, 

гордиться вся Україна ми долучили героїв війни з російським агресором 

Дмитра Кузьміна і Тараса Бруса. 

Гібридна війна Російської федерації в сучасних умовах є головною 

загрозою для національної безпеки України. Адже це війна цінностей, 

світоглядних орієнтирів. Цією війною Росія показала своє справжнє ставлення 

до України – агресивне, вороже. 

Викладачам Університету надзвичайно важливо допомагати студентам 

духовно єднатися, якнайглибше пізнавати своє національне “Я”, щоби, як 

закликав Іван Франко, перед світом не слугою, а газдою стати, дати гідну відсіч 

московським агресорам. 

 

Вчена Рада у х в а л и л а:  

1. З метою національної консолідації та формування історичної 

свідомості студентів Університету, збереження національної пам'яті, посилення 

почуття патріотизму, волі відстоювати інтереси української нації та держави 



систематично проводити масові заходи, присвячені “Дню соборності” (22 

січня), Дню Конституції України (28 червня), Дню української державності (28 

липня), Дню Державного прапора України (23 серпня), Дню Незалежності 

України (24 серпня), “Дню захисників і захисниць України” та Дню 

українського козацтва (14 жовтня). 

2. Деканатам, кафедрам, кураторам академічних груп, бібліотеці 

Університету проводити виставки книжкових новинок, популяризувати серед 

студентства традиції читання патріотичної літератури, що є одним з 

інструментів боротьби з рецидивами гібридної війни. Систематично проводити 

заходи, орієнтовані на формування опірності ворожі російській пропаганді та 

поваги до української державності. Протягом вересня – жовтня 2022 року 

організувати зі студентами І-го курсу диспут “Що значить бути патріотом 

України”. 

3. Кураторам академічних груп активніше залучати студентів 

Університету до участі у громадських рухах, які проводять різного роду 

тренінги, навчання, пов'язані з наданням військово-медичної підготовки та 

іншої допомоги, утворити постійно діючий рух для допомоги дітям-сиротам, 

сирітським будинкам, інвалідам-воїнам, сім'ям героїв Небесної Сотні. 

4. Кафедрам, кураторам академічних груп забезпечити відвідування 

студентами Університету історичних місць, пов'язаних із боротьбою 

українського народу за свободу та незалежність. Активізувати діяльність 

студентського самоврядування шляхом залучення студентів до благодійної 

діяльності. 

5. Допомогти студентській раді Університету, ректорату, деканатам 

протягом березня-червня 2022 року створити осередок однієї з волонтерських 

інституцій, організувати співпрацю з осередками у Львові та в інших містах 

України, запровадити різні форми волонтерського руху як способу виховання у 

студентів Університету гуманізму і почуття відповідальності. 

6. Кафедрі історії і філософії проводити культурно-освітню роботу зі 

студентами Університету, спрямовану на оволодіння навичками критичного 

мислення, вміння чітко формувати власну думку і аргументовано її обстоювати. 

7. Кафедрам спільно з районними ТЦК та СП сприяти проведенню Днів 

відкритих дверей у військових частинах для ознайомлення студентів 

Університету з військовою службою за контрактом. 

8. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора з 

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

 

 

 


