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ПРИСУТНІ: 43 із 55 членів Вченої ради 
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Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з керівництва та 

координації НВР НМК університету Малєєва О.І. «Про удосконалення 
виховної роботи зі студентською молоддю» Вчена рада визначає,що 
державно-політичні й соціально-економічні перетворення, які відбуваються 
сьогодні в українському суспільстві, мають на меті інтеграцію нашої країни у 
світовий культурний та економічний простір. Приєднання України до 
Болонського процесу є незаперечним фактом міжнародного визнання 
української системи вищої освіти, важливим кроком на шляху реалізації 
стратегічного курсу України до Європейського Союзу. Разом з тим, це 
вимагає від нас подальших колективних зусиль щодо забезпечення 
відповідності вітчизняної вищої освіти європейським стандартам та 
успішного її входження до єдиного європейського освітнього простору як 
рівноправного партнера. Одним із головних завдань у цьому процесі є 
комплексна модернізація системи освіти, що передбачає докорінну зміну 
підходів до виховання молоді, переорієнтацію суспільства на особистісний та 
культурний розвиток людини, створення умов для її творчої самореалізації. 
Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, Євроцентричність, 
пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних 
громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які 
накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни 
всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в 
особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску 
інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, 
релігії, традицій і звичаїв українського народу. Тому нині, як ніколи, потрібні 
нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової 
якості особистості.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада постановляє: 
1. Доповідь проректора Малєєва О.І. взяти до відома та обговорити на 

засіданнях кафедр університету. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: лютий 2016р. 
2. Створити робочу групу із залученням професорсько-викладацького 
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