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Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

від 28.11.2017 р. № 17
м. Івано-Франківськ

По питанню: про стан виховної роботи в університеті: досягнення та нові 
перспективи.
Заслухавши та обговоривши доповідь, проаналізувавши основні показники, відмітивши 
позитивні здобутки, проблемні питання та перспективи їх вирішення Вчена Рада прийняла 
наступне Рішення:

• Визнати стан виховної роботи в Університеті задовільним.
• Вважати основним центром виховної роботи навчальний процес, а його провідною 

особою викладача. Кожна лекція та практичне заняття повинні мати виховне 
спрямування, а викладання будь-якої дисципліни має виховувати не лише 
професійні якості, але й сприяти засвоєнню основних виховних засад 
(загальнолюдських норм моралі, почуття патріотизму, громадянської та 
національної гідності, активної життєвої позиції в процесі державотворення). 
Термін: постійно. Відповідальні виконавці: науково-педагогічні працівники. 
Контроль за виконанням: заступник ректора з виховної роботи, доцент 
Ванджура І.Ю.

• Здійснювати постійний контроль за плануванням та проведенням виховної роботи 
зі студентами в підшефних групах. Термін: постійно. Відповідальні виконавці: 
голова ради кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., заступник ректора з виховної 
роботи, доцент Ванджура І.Ю. Контроль за виконанням: перший проректор, проф. 
Ерстенюк Г.М.

• При проведенні виховної роботи зі студентами творчо підходити до планування та 
проведення виховних заходів, широко застосовувати різноманітні методи роботи та 
індивідуальний підхід до студентів, який повинен базуватися на засадах довіри, 
тактовності, взаємоповаги, співпраці, допомоги та підтримки. Термін: постійно. 
Відповідальні виконавці: куратори академічних груп. Контроль за виконанням: 
голова ради кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., заступник ректора з виховної 
роботи, доцент Ванджура І.Ю.

• На перших курсах регулярно проводити бесіди про правила безпеки у навчальних 
корпусах та гуртожитках університету, звертати особливу увагу на стан 
академічної успішності студентів та адаптації до умов навчання першокурсників. 
Термін: постійно. Відповідальні виконавці: куратори академічних груп. Контроль 
за виконанням: голова ради кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., заступник 
ректора з виховної роботи, доцент Ванджура І.Ю.

• Враховувати побажання кураторів та студентів при призначенні наставників для 
полегшення проведення планування виховних годин. В кінці року подавати звіт 
про виконану роботу. Термін: постійно. Відповідальні виконавці: голова ради
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кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., заступник ректора з виховної роботи, 
доцент Ванджура І.Ю. Контроль за виконанням: перший проректор, проф. 
Ерстенюк Г.М.

• В зв’язку з набранням чинності Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 
року №2145-VIII та листа громадської організації «Українська асоціація студентів» 
органам студентського самоврядування та студентського профкому за підтримки 
юридичного відділу привести нормативні документи у відповідність до чинного 
законодавства. Термін: до 29.12.2017 р. Відповідальні виконавці: керівники 
студентського самоврядування та студентського профкому. Контроль за 
виконанням: заступник ректора з виховної роботи, доцент Ванджура І.Ю.

• Об’єктом для впровадження новітніх форм та методів управління визначити 
гуртожиток №4. Термін: до 31.12.2018 р. Відповідальні виконавці: керівники 
студентського самоврядування та студентського профкому. Контроль за


