
Звіт 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи про виконання заходів з 

проблем «Корпоративна культура вищого навчального закладу» 

 

 На виконання наказу ректора № 03-11 від 03 вересня 2018 р. «Про 

проведення навчальних семінарів зі студентами перших курсів», працівники 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи розробили методично-

змістовий формат просвітницьких семінарів на тему «Корпоративна культура 

вищого навчального закладу». 

 1. Проведення семінарів здійснювалися згідно плану: 

 1.1. Ознайомлення студентів першого курсу усіх структурних підрозділів 

університету з поняттям корпоративної культури та основними компонентами 

корпоративної культури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

 1.2. Знайомство студентів з керівництвом факультету (інституту), 

кафедрами, що функціонують в обраному підрозділі. 

 1.3. Ознайомлення студентів з органом студентського самоврядування – 

студентським сенатом та профкомом студентів. 

 1.4. Роз`яснення студентам основних правил культури спілкування в 

університеті. 

 1.5. Ознайомлення студентів з культурою розпорядку в університеті, а 

також вимог до зовнішнього вигляду й одягу студентів. 

 2. Сформовано ініціативну групу фахівців у складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада Рівень участі 

1. Романкова  

Лілія Миколаївна 

завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Розробка наказів, програми 

заходів, діагностичних 

процедур, проведення 

навчальних семінарів. 

2.  Блашків 

Ірина Ярославівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Підготовка волонтерської групи, 

проведення діагностичних 

процедур, навчальних семінарів 

для студентів 1-3-х курсів. 

3.  Мацько 

Романа Михайлівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Обробка та аналітика 

діагностичних даних. 



4. Двірська 

Марія Степанівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

5. Вовчук 

Богдан 

Володимирович 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

 

 3. Підготовлено інформативний матеріал щодо проведення навчально-

методичних семінарів для кураторів академічних груп та студентів 1-3-х курсів. 

 4. Вивчено думку слухачів навчально-методичного семінару щодо 

проблеми конструктивної взаємодії викладачів та студентів у сучасному 

вищому навчальному закладі. 

 5. Вивчено адаптивні можливості студентів 1-х курсів до умов вищої 

школи. 

 6. Проведено цикл навчально-просвітницьких заходів для кураторів 

академічних груп 1-3-х курсів (додаток 1). 

 7. Проведено навчально-просвітницькі семінари для студентів 1-х курсів 

усіх структурних підрозділів університету (додаток 2). 

 Загалом у підрозділах університету протягом вересня-жовтня 2018 р. 

відділом виховної та психолого-педагогічної роботи проведено 13 семінарів, 

цільова аудиторія становила 957 студентів, в 68 академічних групах.  

 

Завідувач відділу виховної та  

психолого-педагогічної роботи                                                   Л.М. Романкова 

 

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/звіт-по-булінгу.pdf
http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/Додаток-2-Школа-кураторів-корпоративна-культура-у-ВНЗ.docx

