«Затверджую»
Заступник ректора з виховної роботи
ДВНЗ «ІФНМУ»
____________ доцент І.Ю. Ванджура

План роботи Відділу освітньо-виховної роботи та організації
дозвілля Івано-Франківського національного медичного університету
Івано-Франківського національного медичного університету
на 2016-2017 н.р.
1. Прийняти участь в організації заходу «Посвята в студенти».
31 серпня 2016 р.
2. Систематизація роботи гуртків художньої самодіяльності на 2016-2017
н.р. відбір учасників, підбір репертуару та узгодження графіків роботи.
Вересень-жовтень 2016р.
3. Організувати виставку квітів, присвячену 71-Ї річниці від дня
заснування ІФНМУ.
16 вересня 2016р.
4. Допомогти в організації II Міжнародної науково-практичної
конференції: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та
лікування захворювань внутрішніх органів» (присвяченої Пам’яті
академіка НАМН України Є.М. Нейка)
6 жовтня 2016 р.
5. Організувати вечір з нагоди святкування Міжнародного дня студента.
Листопад 2016р.

6. Допомогти в організації благодійної акції «Дітям України» до дня
Святого Миколая.
Грудень 2016 р.
7. Спільно з профкомом ІФНМУ провести свято Миколая для дітей
працівників.
Грудень 2016 р.
8. Допомогти в організації новорічного свята для працівників ІФНМУ.
Грудень 2016р.
9. Організувати Новорічний бал-маскарад для студентів ІФНМУ.
Грудень 2016 р.
10.Організувати театралізоване дійство «Вертеп» для працівників та
студентів ІФНМУ.
Січень 2017р.
11.Організація та проведення студентської вечірки до Дня Святого
Валентина.
Лютий 2017р.
12.Провести концерт-реквієм «Пам’яті Небесної Сотні»
Лютий 2017р.
13.Організувати та провести шостий проект «Станіславські вечорниці».
Лютий 2017р.
14.Провести урочисту Академію з нагоди Дня народження Тараса
Шевченка.
Березень 2017р.
15. Організувати
вечір
відпочинку
для
учасників
художньої
самодіяльності. Нагородити грамотами кращих студентів учасників
художньої самодіяльності.
Квітень 2017р.
16. Організувати привітання працівників ІФНМУ з нагоди «Дня Матері».

Травень 2017р.
17. Допомогти у проведенні Вчених Рад по випуску студентів медичного,
стоматологічного, фармацевтичного факультетів та медичного коледжу
ІФНМУ.
Червень 2017р.
18. Допомогти в проведенні свята обласній профспілковій організації
охорони здоров’я, присвяченого Дню медичного працівника.
Червень 2017р.
Впродовж року:
1. Залучати студентів початкових курсів до складу колективів художньої
самодіяльності відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля
ІФНМУ.
2. Організовувати прослуховування для визначення вокальних даних
студентів учасників художньої самодіяльності.
3. Проводити вечори авторської поезії студентів ІФНМУ.
4. Придбати костюми для народно-танцювального колективу «Дружба».
5.Сприяти поїздкам студентів ІФНМУ на мистецькі конкурси та фестивалі.
6.Створити чоловічий студентський ансамбль.
7.Сприяти систематичному проведенню репетицій колективів художньої
самодіяльності, з метою підвищення якості організації культурно-мистецьких
заходів ІФНМУ.
Начальник відділу

І.О. Лесів

Художній керівник

Д.Л. Литвин

