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"Про пріоритетні напрямки роботи відділу у справах молоді"  
 
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу у справах молоді (ВСМ) 

В. Л. Брославського, вчена рада університету констатує, що працівники ВСМ відповідно до 
своїх функціональних обов’язків здійснюють навчально-методичне, матеріально-технічне, 
інформаційне, діагностично-експертне та консультативне забезпечення роботи зі студентською 
молоддю за різними напрямами (національно-патріотичний, культурно-масовий, право-
виховний, громадсько-політичний та ін.). Окремим важливим напрямком діяльності ВСМ є 
моніторинг актуальних проблем студентського середовища та подання пропозицій їх 
вирішення. Відділ готує інформаційно-аналітичні звіти про діяльність університету у сфері 
національно-патріотичного, культурно-масового, правового виховання, антикорупційної 
діяльності для Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Тернопільської 
ОДА та інших державних та громадських установ на їх запит.  

Протягом 2016-2017 н.р. працівниками відділу озвучено та надано допомогу в організації 
понад 50 культурно-масових заходів в актовій залі університету та КМЦ «Світлиця». 
Обладнання та працівники ВСМ залучаються також до озвучення спортивних змагань, 
флешмобів та інших мобільних масових заходів, з 1 вересня 2017 р. в КМЦ «Світлиця» було 
підібрано понад 500 костюмів для учасників культурно-масових заходів. 

ВСМ відповідає за представлення університету в інформаційному просторі, наповнює та 
оновлює інформацію на офіційному сайті університету http://tnpu.edu.ua та в Facebook. 
Впродовж 1 січня – 20 грудня 2017 р. на сайті університету було опубліковано 849 новин. 
Сторінка університету у Facebook нараховує 7150 підписників. Кожна публікація охоплює 
понад 3-4 тис. осіб. Щодня на сайті та сторінці у Facebook розміщується від 5 до 20 публікацій. 
Значну увагу ВСМ приділяє підготовці та поширенню рекламних матеріалів про університет. 
Сайт університету та сторінка у Facebook є основним джерелом новин про університет для 
регіональних інтернет-ресурсів. Передруковуючи новини університету, ЗМІ безкоштовно 
рекламує ТНПУ. 

Важливим напрямком роботи ВСМ є профілактика правопорушень та своєчасне 
реагування на звернення студентської молоді та громадян, які надходять на e-mail гарячої лінії 
pravo@tnpu.edu.ua. З 1 січня по 21 грудня 2017 р. розглянуто 681 запит. Біля 50% листів 
стосуються проблем вступу до університету, питань щодо переведення та поновлення студентів 
в університеті. З початку 2017 р. проведено та зареєстровано 58 інструктажів з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсійних поїздок, навчально-польових практик 
для керівників груп та їх заступників. 

Попри вагомі досягнення ВСМ слід наголосити й на викликах і проблемах, які вимагають 
вчасного реагування. Відділ крім основних видів діяльності виконує додаткові функції: прес-
служби, відділу зв’язків із громадськістю, відділу маркетингу. Значне розширення сфери 
діяльності ВСМ ускладнює реалізацію основних функції діяльності відділу. Необхідним є 
визначення пріоритетних напрямів роботи ВСМ та концентрація зусиль на безпосередній роботі 
з молоддю.  

Першочерговим завданням ВСМ має стати створення й реалізація концепції 
студентоцентризму. Слід активізувати моніторинг актуальних проблем студентського 
середовища. Доцільно посилити роботу з популяризації практики дотримання Кодексу честі не 
лише викладачами, але й студентами. Молодь недостатньо обізнана про можливості реалізації 
власних ідей та проектів. Більше уваги слід приділяти створенню належних умов для соціально-
відповідальної самореалізації студентів. На часі створення в університеті дискусійного клубу 
успішних людей та організація регулярних зустрічей студентської молоді з членами клубу.  

 
 



З огляду на зазначене, вчена рада постановляє: 
1. Роботу відділу у справах молоді вважати задовільною. 
2. Ректорату: 
2.1. Розглянути питання щодо створення в структурі університету протокольного відділу, в 

функції якого входитиме моніторинг ринку освітніх послуг, розробка стратегії промоції та 
реклами університету, прес-служба, представлення університету в медіа-просторі. 

До 1 вересня 2018 р. 
2.2. При укладенні контрактів з науково-педагогічними працівниками університету враховувати 

показники роботи з молоддю та внести відповідні зміни у Положення про рейтингове 
оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників. 

До 1 червня 2018 р. 
3. Деканам факультетів: 
3.1. Спільно з науковим відділом провести роботу щодо збільшення публікаційної діяльності 

студентів, магістрантів університету. 
До 30 червня 2018 р. 

3.2. Спільно з науковим відділом провести круглі столи щодо розширення участі студентів у 
науково-технічній діяльності та проектах державного і міжнародного значення. 

Постійно 
3.3. Активізувати роботу кураторів академічних груп в організації культурного дозвілля 

студентів. 
Постійно 

4. Завідувачам кафедр, які викладають гуманітарні та суспільно-політичні дисципліни: 
забезпечити проведення тематичних вечорів, бесід, диспутів, круглих столів, присвячених 
актуальним питанням державного будівництва, відзначення ювілейних і пам’ятних дат. 

Постійно 
5. Відділу у справах молоді: 
5.1. Розробити концепцію роботи з молоддю в університеті, яка базуватиметься на ідеях та 

принципах студентоцентризму. 
До 1 червня 2018 р. 

5.2. Посилити роботу з популяризації практики дотримання Кодексу честі не лише 
викладачами, але й студентською молоддю.  

Постійно 
5.3. Активізувати моніторинг актуальних проблем студентського середовища. 

Постійно 
5.4. Створити дискусійний клуб успішних людей. 

Лютий-березень 2018 р. 
5.5. Спільно з Центром моніторингу забезпечення якості освіти та Центром довузівської 

підготовки провести ярмарок професій в університеті. 
Квітень-травень 2018 р. 

5.6. Провести кубок КВК університету та загальноуніверситетський конкурс «Інтелектуал». 
Березень-червень 2018 р. 

6. Відділу міжнародних зв’язків: підготувати інформаційні матеріали щодо можливості 
навчання в університеті іноземних студентів. 

До 1 травня 2018 р. 
7. Обчислювальному центру: здійснити технічні заходи щодо модернізації структури 

офіційного сайту університету. 
До 1 березня 2018 р. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора Терещука Г.В. 
 
 


