
Звіт 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи про виконання заходів з 

проблеми «Правова просвіта молоді» 

за 2019 рік 

 

 На виконання розпорядження ректора № 164-р від 04 листопада 2019 р. 

«Про проведення навчальних семінарів зі студентами третіх курсів», 

працівники відділу виховної та психолого-педагогічної роботи розробили 

методично-змістовий формат просвітницьких семінарів на тему «Правова 

просвіта молоді». 

 1. Проведення семінарів здійснювалося згідно плану: 

1.1. Студентське життя: правовий моніторинг; 

1.2. Правова просвіта студентів: законодавче регулювання шлюбних стосунків; 

1.3. Правова просвіта студентів: профілактика насильства у сім’ї; 

1.4. Правова просвіта студентів: захист прав споживачів. 

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. Юрченко 

Зоя Володимирівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

3.  Ониськів 

Ірина Ярославівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Підготовка волонтерської групи, 

проведення діагностичних 

процедур, навчальних семінарів 

зі студентами 1-3-х курсів 

4. Мацько 

Романа Михайлівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Обробка та аналітика 

діагностичних даних 

5. Лобанов Сергій 

Іванович 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення практичного курсу 

«Заходи особистої безпеки та 

алгоритми дій у надзвичайних 

ситуаціях» 

6. Бойда  

Марія Денисівна  

заступник начальника філії ДУ 

«Центр пробації» в Івано-

Франківський області, 

підполковник у відставці  

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів і забезпечення 

видавничими матеріалами 

(буклети)  



7. Козич Ігор 

Васильович 

 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального 

права 

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів 

8. Вівчаренко Олег 

Антонович 

 

професор кафедри трудового, 

екологічного та аграрного 

права, доцент, доктор 

юридичних наук, заслужений 

юрист України, заступник 

директора Навчально-

наукового юридичного 

інституту, голова комісії по 

вирішенню колективних 

трудових спорів в університеті 

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів 

9. Кохан Наталія 

Василівна 

 

доцент кафедри трудового, 

екологічного та аграрного 

права, кандидат юридичних 

наук, член комісії по 

вирішенню колективних 

трудових спорів в університеті 

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів 

10. Довган Юрій 

Романович 

 

начальник відділу боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми ГУНП в 

Івано-Франківській області 

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів 

11. Писарчук Олексій  волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

12. Угриновський Юрій  волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

13 Яшан Вікторія волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

14. Костан Юліана  волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

 

 3. Підготовлено інформативний матеріал (презентацію) для проведення 

просвітницько-виховного циклу семінарів для студентів 1-3-х курсів та щодо 

підготовки виховних годин кураторами академгруп на тему «Правова просвіта 

молоді». 

 4. Проведено методичний інструктаж для волонтерів та практикантів 

відділу щодо організації та змісту просвітницько-виховних акцій зі студентами 

1-3-х курсів. 

 5. Вивчено мотивацію до навчальної діяльності студентів 3-х курсів. 

 6. Проведено цикл навчально-просвітницьких заходів для кураторів 

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

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/12/додаток-1-1.pdf


 7. Проведено навчально-просвітницькі семінари для студентів 3-х курсів 

усіх структурних підрозділів університету (додаток 2). 

 Загалом у підрозділах університету протягом листопада-грудня 2019 р. 

відділом виховної та психолого-педагогічної роботи проведено 14 семінарів, 

цільова аудиторія становила 495 студентів, в 91 академічній групі.  

 

Завідувач відділу виховної та  

психолого-педагогічної роботи                                                   Л.М. Романкова 

 

 

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/12/додаток-2-1.pdf

