
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

до питання: 

“Про заходи Університету з протидії антиукраїнській пропаганді” 
 

від 17 лютого 2017 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Університету з 

навчально-виховної роботи "Про заходи Університету з протидії антиукраїнській 

пропаганді" Вчена рада відзначає, що протягом 2016 року в навчальному закладі 

проведена низка заходів, спрямованих на протидію антиукраїнській пропаганді. 

Так, 5 травня на всіх факультетах проведено інформаційні години щодо 

відзначення трагічних подій, пов'язаних із геноцидом кримськотатарського 

народу. З метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, борців за 

національні інтереси українського народу, виховання у студентської молоді 

патріотизму і мужності у відстоюванні своєї громадянської позиції, викладачі та 

студенти взяли участь у церемоніях покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних 

місць, місць масових поховань та могил репресованих. 27 травня 100 студентів 

університету взяли участь у флешмобі на площі біля Львівського національного 

університету ім. Івана Франка, присвяченого відзначенню Днів Європи в Україні. 

22 серпня представники Університету були учасниками засідання "круглого 

столу" з обговорення концептуальних напрямів створення у Львові пам'ятника 

Героям Небесної Сотні. 

З метою протидії антиукраїнській пропаганді, виховання у студентів поваги 

до подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність, єднання 

суспільства у справі розбудови України як високорозвиненої європейської 

держави 

Вчена рада ухвалила: 

1. У лютому 2017 року Ректорату разом зі Студентською радою провести 

нараду студентського активу, на якій обговорити проблеми підвищення 

ефективності роботи органів студентського самоврядування, спрямовані на 



формування у студентів активної національно-громадянської позиції, соціальної 

активності, патріотичної свідомості. 

2. У квітні 2017 року провести тематичні кураторські години на тему: 

“Україна в світових інтеграційних процесах”. 

3. Раді Університету з навчально-виховної роботи протягом 2017 року 

забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких акцій, широке висвітлення 

в електронних та друкованих засобах матеріалів щодо відзначення 100-річчя 

Української національної революції. 

4. Викладачам юридичного факультету забезпечити читання циклу лекцій 

на тему: “Особливості правового виховання патріотизму у студентів ЛТЕУ”. 

5. Клубу художньої творчості разом зі Студентською радою провести вечір 

патріотичної пісні, присвячений пам'яті Андрія Кузьменка (Скрябіна). 

6. В квітні 2017 року провести молодіжний мистецький фестиваль 

“Студентська весна”, присвячений третій річниці Революції Гідності. 

7. Ректорату, деканатам факультетів та громадським організаціям 

Університету протягом року провести низку заходів, спрямованих на піднесення 

патріотичного духу викладачів, співробітників та студентів, розвитку 

волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізації 

співробітництва з вузівськими колективами інших регіонів України та світу. 

8. Активізувати роботу кафедр Університету з популяризації української 

мови в студентському середовищі, забезпечити підвищення рівня володіння 

державною мовою науково-педагогічними працівниками. 

9. Контроль за виконання ухвали покласти на проректора з навчально-

виховної роботи проф. Гелея С. Д. 


