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Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

від 30.11.2021 р. № 15

м. Івано-Франківськ

З питання: про стан виховної роботи в Університеті, досягнення та нові 
перспективи.
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника ректора з виховної роботи 
І.Ю. Ванджури «Стан виховної роботи в Університеті, досягнення та 
перспективи» Вчена рада відзначає подальше вдосконалення та ефективне 
функціонування. Навіть карантинні обмеження не стали перепоною для 
проведення виховних заходів. Основним місцем здійснення виховної роботи є 
навчальний процес. Планомірно і різносторонньо ведеться виховна робота в 
академічних групах в позанавчальний час через інститут наставництва. 
Проаналізувавши основні показники, відмітивши позитивні здобутки, 
проблемні питання та перспективи їх вирішення Вчена рада постановила 
наступне Рішення:

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

провідною особою викладача. Виховує студентів його інтелект, політична 
культура, висока мораль, зовнішній вигляд, власний приклад. 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). Відповідальні виконавці: науково-педагогічні
працівники. Термін: постійно. Контроль за виконанням: заступник
ректора з виховної роботи, доцент Ванджура І.Ю.

3. Голові ради кураторів та заступнику ректора з виховної роботи 
здійснювати постійний контроль за плануванням та проведенням 
виховної роботи зі студентами в підшефних групах. Відповідальні 
виконавці: голова Ради кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., 
заступник ректора з виховної роботи, доцент Ванджура І.Ю. Термін: 
постійно. Контроль за виконанням: перша проректорка, професор 
Ерстенюк Г.М.

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

5. Активно залучати студентів Університету до волонтерських проектів: 
допомога ветеранам Університету, робота в хоспісах, дитячих будинках, 
будинках для людей похилого віку. Відповідальні виконавці: голова Ради 
кураторів, доцент Князевич-Чорна Т.В., заступник ректора з виховної 
роботи, доцент Ванджура І.Ю. Термін: постійно. Контроль за 
виконанням: перша проректорка, проф. Ерстенюк Г.М.

6. На кафедрах, надалі, призначати відповідальних за проведення виховної 
роботи, для полегшення проведення планування виховних годин 
враховувати побажання кураторів та студентів при призначенні 
наставників. В кінці року подавати звіт про виконану виховну роботу. 
Відповідальний виконавець: голова Ради кураторів, доцент
Князевич-Чорна Т.В. Термін: постійно. Контроль за виконанням:

Рішення Вченої ради №15 від 30.11.2021р.


