
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про участь студентського самоврядування в популяризації ЛТЕУ” 

 

від28 грудня 2016 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Студентської ради Поліни 

Шевченко "Про участь студентського самоврядування в популяризації ЛТЕУ" 

Вчена рада відзначає, що студентська рада Університету спрямовує свої зусилля 

на засвоєння студентами загальнолюдських норм моралі, формування почуття 

патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої позиції. 

З метою популяризації рідної Alma mater студентські активісти 

співпрацюють з різними інституціями країни. Так 29 листопада в Київському 

національному університеті ім. Т. Шевченка відбулася Х Генеральна асамблея 

Української асоціації студентського самоврядування, у якій взяли участь 

представники Студентської ради університету Поліна Шевченко та Аделіна 

Лабай. З листопада 2016 р. студентська рада Університету входить до складу 

Студентської ради м. Львова. 25-27 листопада 2016 р. відбувся тренінг "Активні 

громадяни за підтримки Британської ради" для найактивніших студентів 

Львівського торговельно-економічного університету. 5 грудня, до Міжнародного 

Дня волонтера, студенти Університету обговорили на круглому столі проблеми 

надання допомоги національним меншинам, переселенцям, учасникам АТО; 12 

грудня – організували флешмоб на арені "Львів" під патріотичну пісню про 

Україну з величезним національним символом нашої країни – синьо-жовтим 

прапором; 15-17 грудня 2016 р. Поліна Шевченко взяла участь у роботі ІІ 

Всеукраїнського з'їзду органів студентського самоврядування, а згодом у 

Всеукраїнському форумі "Студентство-авангард державотворення"; 20 грудня 

відбувся тренінг для учасників програми молодіжних проектів Lviv Young Project, 

який проводила Галина Бордун – керівник персоналу ЛМР та програми стажувань 

"Перший кар'єрний крок". 

Студентська рада мобілізувала студентів на виконання заходів з підготовки 

і відзначення 200-річчя Університету: проведення флешмобу привітань вищих 

кооперативних навчальних закладів, зустріч гостей, виступ на телебаченні, участь 

в Урочистій академії, святковому концерті та інших заходах. 
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Вчена рада ухвалила: 

 

1. Інформацію Голови студентської ради Університету Шевченко П. 

прийняти до відома. 

2. Студентській раді Університету спільно з Радою з гуманітарної освіти та 

виховання Університету: 

- 23-24 лютого 2017 року провести семінар для активістів студентського 

самоврядування, спрямований на формування у студентів соціальної активності, 

високої національної свідомості; 

- у березні 2017 року розробити заходи щодо інформування студентів з 

питань національної безпеки України на 2017-2018 роки 

- у березні-квітні 2017 року створити в Університеті осередок однієї з 

волонтерських інституцій, організувати співпрацю з осередками Львова та в інших 

міст України, запровадити різні форми волонтерського руху як способу виховання 

у студентів гуманізму і почуття відповідальності; 

- у квітні 2017 року разом з кафедрами гуманітарних дисциплін провести 

круглий стіл на тему: “Євроатлантична інтеграція як вирішальний фактор 

подолання кризи в умовах олігархічної моделі розвитку”. 

2. Студентським радам факультетів:  

- посилити активність студентів щодо їх участі в громадській, суспільно-

корисній праці, в роботі аматорських художніх колективів – хоровій капелі 

“Мрія”, капелі бандуристок “Галичанка”, клубі поетичної творчості, в роботі 

спортивного клубу і спортивних секцій; 

- у квітні 2017 р. провести фестиваль художньої творчості “Студентська 

весна”. 

3. Відповідальність за виконання даної ухвали покласти на проректора з 

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

 

 


