Доповідь
29 листопада 2016 року
на вченій раді: “Стан виховної роботи в університеті: досягнення та
перспективи”.
Усім відомі та зрозумілі два діалектично пов'язані процеси - навчання і
виховання. Вони завжди були і залишаються нерозривними, взаємозалежними
та взаємодоповнювальними. Освіта і виховання є основою соціальноекономічного, інтелектуального, культурного та духовного розвитку як
держави, так і суспільства загалом.
Суспільство, яке нехтує вихованням, не має майбутнього. Утвердження
української національної ідеї і розбудова на її основі нашої держави вимагає
висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральними якостями,
розвиненими почуттями патріотизму, громадянської та національної гідності,
активної життєвої позиції в процесі державотворення. Підготовка таких
спеціалістів медичного профілю в Івано-Франківському національному
медичному університеті здійснюється на основі вимог Конституції України,
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Івано-Франківського
національного медичного університету, Концепції виховної роботи в ІФНМУ,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 №687 «Про
покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти,
науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», а також державної
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Заходів щодо
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641.
Виховна робота в медичному університеті спрямована на допомогу
студенту розумно і зважено визначити своє ставлення до дійсності з її
економічними, політичними, духовними проблемами, а разом з тим формувати
свій (особистий) світогляд, індивідуальність і самореалізацію, уміти володіти
собою, своїми емоціями, діями і вчинками.
В сучасних умовах найважливішими напрямками виховної роботи є
національно-патріотичне виховання та розвиток волонтерського руху.
Гуманізація освіти. Аналіз стану виховної роботи, координація спільних
заходів, методичне забезпечення здійснюється радою кураторів.
Більшість викладачів-наставників регулярно організовують походи на
вистави, концерти, виставки. Куратори кафедри українознавства організовують
цікаві екскурсії історичними місцями нашої країни.
Таким чином, більшість наставників академічних груп виконують роль
безпосереднього координатора життєдіяльності студентства. Але, слід
зазначити, кожен викладач є центральною фігурою та суб'єктом виховного
процесу. На кожній лекції, практичному занятті, виховній годині всі викладачі
повинні особливу увагу студентів зосереджувати на пріоритетності видатних
наукових постаттей нашого університету, наукових розробок українських

вчених та вчених Івано-Франківського національного медичного університету.
Цьому повинні сприяти музеї, що функціонують при кафедрах медичного
університету.
Зокрема, 31 серпня 2016 року на історичній площі фортечної галереї
«Бастіон»проведена посвята у студенти ІФНМУ. Під час урочистостей свої
вокальні номери презентували талановиті студенти університету. Особливістю
цьогорічної посвяти стало нагородження одного зі студентів першого курсу
Івана Жмурка орденом «За мужність», який юнаку присвоїли указом
Президента від 01 серпня 2016 року. Іван Жмурко проявив високопрофесійні
вміння і відвагу в наданні медичної допомоги під час проведення АТО, в складі
81-ої бригади 90-го батальйону.
16 вересня 2016 року університет відзначив свою 71-у річницю.
Урочистості відбулися за участю керівництва вишу, представників влади та
Івано-Франківських вищих навчальних закладів.
Художньо-естетичне виховання.
Велику роль у художньо-естетичному вихованні відіграє відділ освітньовиховної роботи та дозвілля студентів. За сприянням та безпосередньої участі
якого були проведені заходи, що покликані зміцнювати почуття поваги, любові
та патріотизму до рідного університету. Наші учасники художньої
самодіяльності успішно виступили на всіх мистецьких конкурсах, в яких брали
участь.
05-06 грудня 2015 року на честь свята Введення в храм Пресвятої
Богородиці в смт. Костомилі Київської області був проведений VII
Всеукраїнський фестиваль духовної музики «Введенські піснеспіви».
Серед чисельних учасників фестивалю Диплом І ступеню в номінації
«Вокально-інструментальні гурти» отримав колектив «Soul» (учасники - Рудик
Галина, Подруга Христина, Красовський Євгеній, Пропопович Соломія). Також
Дипломом І ступеню в номінації «Хореографічні колективи» нагороджена
танцювальна пара Народного естрадного спортивного танцю «Арт» (учасники Попп Ольга та Попович Андрій).
12-13 грудня 2015 року в Київській області (смт. Ворзель) відбувся Х
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв студентів-медиків та працівників
лікувальних установ України «Ліра Гіппократа-2015», на якому стали
лауреатами І премії наші студенти Вікторія Понюк та Арсеній Вітрецький.
14 квітня 2016 року на IV Всеукраїнському вокальному конкурсіфестивалі "Самоцвіти", що відбувся в м. Івано-Франківську музичний керівник
дівочого вокального ансамблю ІФНМУ "Квінта" Галина Рудик стала лауреатом
2 премії, а студентка другого курсу стоматологічного факультету Марія Прадун
стала дипломантом.
В травні 2016 року на базі Європейського університету, відбувся XIV
Всеукраїнський фестиваль-конкурс студентської творчості «Весняна хвиля2016», де студентка третього курсу медичного факультету Ольга Кіцнак посіла
третє місце у номінації «Художнє декламування».
А зовсім недавно, 26 листопада 2016 року на Всеукраїнському фестиваліконкурсі мистецтв «Золотий перетин Львова - 2016» наші конкурсанти Арсен
Вітрецький та Вікторія Понюк зайняли перші місця.

12 січня 2016 року в центральному корпусі ІФНМУ чоловіча хорова
капела «Сурма» разом зі студентами: учасниками художньої самодіяльності та
представниками EMSA, презентували святкове дійство розколяди, а 19 січня
студенти медичного коледжу підготували проводи новорічно-різдвяних свят –
розколяду «Україна колядує, колядує вся земля!».
В читальному залі бібліотеки ІФНМУ відбулася презентація поетичної
збірки «Сезон ненаписаних віршів» за участю автора – директора ІваноФранківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдана
Томенчука.
До нової збірки увійшли поезії двох останніх років. Цією книгою Богдан
Томенчук започаткував благодійну естафету «Від слова до слова». Усі кошти,
виручені від розповсюдження збірки, були передані літературній агенції
«Discursus» для видання наступних книжок.
В лютому в приміщенні Національної зали готелю «Надія» відбулися
«Станіславські вечорниці». Запальні українські забави давно стали
традиційними для університету і проводяться вже вп’яте. В шоу-програмі
«Станіславських вечорниць»: музичні і танцювальні композиції, театральна
комедійна постановка, конкурси і майстер-класи. Відповідний дрес-код
перетворив дійство на барвистий парад вишиванок, в які були одягнуті всі гості
вечора. А первинний осередок міського об’єднання всеукраїнського товариства
«Просвіта» ІФНМУ презентував виставку вишиваних виробів.
11 лютого 2016 року в читальній залі бібліотеки ІФНМУ заслужений
майстер народної творчості України, художник, іконописець та різьбяр Дмитро
Сивак презентував виставку авторських робіт. Роботи митця можна побачити в
прикарпатських монастирях, багатьох музеях України, приватних колекціях у
США, Канаді, Японії, Румунії.
В червні на площі фортечної галереї «Бастіон» відбулася унікальна подія
– в ІФНМУ провели перший Лікарський благодійний бал. Організаторами
дійства стали ректорат, представники студентської організації EMSA і відділ
освітньо-виховної роботи та організації дозвілля студентів.
Пишне свято вальсу об’єднало студентів і викладачів медуніверситету.
Музичну атмосферу балу створював один із найкращих колективів країни –
академічний камерний оркестр «Harmonia nobile» Івано-Франківської обласної
філармонії.
Принципи національно-патріотичного виховання в ІФНМУ спрямовані
на формування глибоких патріотичних якостей, механізмів самореалізації
особистості, естетичних, моральних, ідейних, духовних цінностей у студентів.
23 лютого в Івано-Франківській обласній філармонії відбувся концертреквієм «Ангели Майдану», присвячений річниці пам'яті Небесної Сотні і
Героям України. В ході якого, студенти підготували театр поетичного слова і
вокально-хореографічні композиції.
Традиційно дуже змістовно пройшла в стінах університету
Шевченківська декада.
В обласній філармонії відбувся концерт «Роде наш красний», в ході
якого, студенти декламували поезії відомих українських письменників-класиків
та виконували патріотичні композиції. Також на сцені виступили солісти
чоловічої хорової капели «Сурма».

В читальній залі бібліотеки медуніверситету провели творчу зустріч
«Слово Тараса в музиці та поетичне слово сучасності» з поетесою,
письменницею, завідувачкою кафедри іноземних мов ПНУ ім. В.Стефаника
Марії Ткачівської. Захід був організований первинним осередком МО ВУТ
«Просвіта» ІФНМУ та за участю тріо бандуристів «Воля».
У рамках відзначення Шевченківських днів в університетській бібліотеці
відбувся творчий захід «Просвіта єднає серця». Відомі просвітяни Прикарпаття
ділилися думками про геніальну особистість Кобзаря, а студент факультету
підготовки іноземних громадян навіть прочитав свій улюблений вірш
видатного українського поета.
15 квітня в ІФНМУ студенти та лікарі-інтерни урочисто склали присягу
на вірність Україні та отримали офіцерське звання. Захід відбувся за участю
керівництва вищого навчального закладу, представників міської влади,
Української військово-медичної академії та духовенства.
Медик – це мирна професія, але, коли починається війна, лікарі одні з
перших опиняються на фронті. Цього разу 21 особа пройшла курс навчання за
програмою офіцерів медичної служби запасу.
Участь в АТО взяли багато випускників та працівників університету.
Серед них Микола Багрій, доцент кафедри патоморфології, кандидат медичних
наук, старший лейтенант медичної служби; Степан Андрійців, доцент кафедри
стоматології ПО, кандидат медичних наук, командир медичної роти, капітан
медичної служби, кавалер ордену «За мужність» III ступеня; Назар
Слюсаренко, в.о. доцента кафедри хірургічної стоматології, кандидат медичних
наук, командир медичної роти 1 ОТБр; Віктор Костюк, доцент кафедри
патморфології, лікар медичного пункту батальйону, старший лейтенант
медичної служби; Юрій Чопик, старший викладач кафедри мовознавства,
лейтенант медичної служби; Іван Жмурко, студент першого курсу, молодший
сержант, кавалер ордену «За мужність» III ступеня; Андрій Кирилюк, лікар,
випускник ІФНМУ, лейтенант медичної служби; Ярослав Семкович, доцент
кафедри дитячих хвороб ПО, кандидат медичних наук, лейтенант медичної
служби; Максим Пермінов, лікар-ординатор, старший лаборант кафедри
хірургічної стоматології, 57 ОМПБр. 10 листопада в бібліотеці ІФНМУ
відбулася зустріч студентів з учасниками АТО. Такі зустрічі відіграють велику
роль в патріотичному вихованні нашої університетської молоді.
Нещодавно чоловіча хорова капела «Сурма» імені Богдана Волосянка
повернулася з подорожі Харківщиною. На сході наші хористи взяли участь у
двох фестивалях «Україна — єдина країна» і «Звуки і барви світу», а також
мали незабутні виступи у храмі, військовому госпіталі. На ім’я ректора
університету прийшов лист-подяка від Всеукраїнської громадської організації
ім. М.І.Пирогова «Військова медицина України», в якому зазначається, що
виступ Хорової чоловічої капели «Сурма» з піснями патріотичного
спрямування дуже схвилював військових та надав їм віру в обов’язкову
перемогу українського народу над агресором. Медичні працівники, які лікують
поранених також отримують важке психологічне навантаження і такий виступ
надав їм сили в їх нелегкій праці. «Такого виступу ми військові давно не
бачили і не чули».
Хочу особливо відмітити активну участь в національно-патріотичному

вихованні доцента кафедри українознавства Миколи Івановича Сулятицького.
Саме за його участю були організовані та проведені багаточисельні виставки в
холі центрального корпусу. А, саме: виставка унікальних фотоматеріалів до 87-ї
річниці створення ОУН, виставка з приватних фондів колекціонера Юрія
Гудчака, приурочена 202-ій річниці від дня народження Т.Шевченка, військова
виставка бійців 4-го батальйону оперативного призначення Національної
гвардії України, виставка, приурочена 77-ій річниці утворення Карпатської
України, 01 квітня відбулася виставка повстанського гумору, а 21 листопада
– виставка приурочена третій річниці Революції Гідності.
Благодійність має велике виховне значення, вона пробуджує в людині
почуття співчуття, співучасті, солідарності і відповідальності за те, що
відбувається поряд з нею. Особливо актуальною благодійність є в наш
непростий час.
Студенти та співробітники університету беруть активну участь у
благодійних акціях. Назву деякі з них:
1. 16 грудня 2015 року в медуніверситеті студенти організували
благодійний ярмарок, приурочений до Дня св. Миколая. Захід відбувся за
участю Студентського парламенту. На ярмарку студенти і волонтери
пропонували власноруч приготовлену випічку. Виручені кошти спрямували в
сиротинець м. Івано-Франківська.
2. 18 грудня 2015 року волонтери студентського руху ІФНМУ «Хоспіс»,
разом з деканатом та студентами медичного факультету допомагали Святому
Миколаю дарувати зимову казку дітям з Надвірнянського дитячого будинку.
Метою даного заходу є не тільки розваги малюків, але й прагнення звернути
увагу суспільства на проблеми милосердя в нашому соціумі.
3. Студенти ІІ курсу 26 групи до Дня св.Миколая провели благодійну
акцію, завітавши до хворих дітей Івано-Франківського дитячого
туберкульозного пульмонологічного диспансера та онкологічного відділення
обласної дитячої лікарні. Студенти власноруч складали придбані ними
подарункові коробки та наповнювали їх дарунками: солодощами, фруктами.
4. Разом із заступником директора з виховної роботи Володимиром
Левандовським студенти медичного коледжу відвідали дитячий сиротинець у
м. Надвірна. Завдяки студентській ініціативі вдалося зібрати чимало
подарунків: одяг, іграшки, канцтовари, засоби гігієни.
5. Студенти 21-групи 1-го курсу (на базі 9-го класу зі спеціальності
"Стоматологія ортопедична") відвідали учнів 3-го класу Рогатинської
спеціалізованої школи-інтернат. Захід був приурочений до Дня св. Миколая.
6. 22 грудня 2015 року представники Студентського профкому навідалися
до дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в ОДКЛ та передали
солодощі від св. Миколая. Така благодійна акція вже стала традиційною та
проводиться четвертий рік поспіль.
7. 22 грудня 2015 року члени Асоціації Студентів Стоматологів відвідали
Угорницький дитячий будинок-інтернат. Студенти презентували малечі веселу
та повчальну казку до Дня святого Миколая.
8. 29 грудня студенти медичного коледжу закупили та надіслали
необхідні речі для вояків АТО. До акції долучилися викладачі кафедри

українознавства. На зібрані кошти були закуплені 25 пар гумових чобіт з
утепленням.
9. В лютому 2016 року студенти медичного коледжу та доцент кафедри
українознавства і філософії Любов Сливка відвідали «Дім малютки» в м.
Надвірна. Волонтери провели для дітей майстер-клас із малювання і аплікації, а
також доставили благодійну допомогу.
10. В березні 2016 року в центральному корпусі відбувся благодійний
ярмарок. Студенти-медики долучилися до масштабної акції на підтримку
чотирирічного Давида Коника, яка проходила на Прикарпатті. У хлопчика
діагностували гостру мієлобласну лейкемію. Було зібрано на лікування 6500
грн.
11. В травні 2016 року студентські організації ІФНМУ долучилися до
Благодійного
аукціону
побачень,
який
організував
Студентський
профспілковий комітет. Такий цікавий і корисний аукціон в університеті
відбувається вже вчетверте. Мета доброчинна – допомогти важкохворим дітям.
12. 26 вересня 2016 року в Івано-Франківській обласній філармонії
відбувся благодійний концерт «Подаруй дитині мрію». Зібрані кошти
спрямовані на облаштування ігрового дитячого майданчика для дітей з
особливими потребами, який встановили на території обласної дитячої
клінічної лікарні.
13. Студенти Івано-Франківського національного медичного університету
провели благодійну акцію для дітей сиріт. Вони зібрали солодощі та відвезли їх
до Містечка милосердя святого Миколая» у селі Крихівці.
14. Доцент кафедри українознавства та філософії Любов Сливка разом з
студентами І курсу стоматологічного факультету завітали в онкогематологічне
відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Волонтери провели для
маленьких пацієнтів майстер-клас із виготовлення листівок та прикрас. Захід
приурочили до Міжнародного дня онкохворої дитини.
Фізичне виховання. Успішним минулий рік був і в спортивному житті
нашого університету. Хочу назвати найбільш вагомі досягнення наших
спортсменів.
В квітні 2016 року викладач кафедри фізичного виховання Наталя Жилюк
привезла чергову перемогу зі змагань з веслування на байдарках і каное на
чемпіонаті України. Це чудовий приклад для студентів нашого університету.
З 18 по 26 квітня відбувся чемпіонат міста Івано-Франківська з волейболу
серед чоловічих команд, де команда ІФНМУ «Медик» посіла 3-тє місце серед
8-ми команд.
В травні 2016 року в португальському місті Порто на Чемпіонаті Європи
серед чоловіків та аматорів і Чемпіонаті світу серед студентів у змаганнях з
гирьового спорту студент третього курсу медичного факультету Назар Гривул
виборов чотири призові місця, а саме посів друге місце в трьох номінаціях:
Чемпіонат Європи серед професіоналів у поштовху довгим циклом, Чемпіонат
Європи серед аматорів по чоловіках, Чемпіонат світу серед студентів. А також
здобув перше місце у чемпіонаті Європи серед аматорів по юніорах.
На Чемпіонаті України з гирьового спорту в м.Херсоні золото серед
юніорів та бронзу серед чоловіків у ваговій категорії до 65 кг завоював студент
ІФНМУ Олександр Шваб. Став чемпіоном і тренер Олександра – 13 разовий

чемпіон світу, багаторазовий рекордсмен світу та України, заслужений майстер
спорту України, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я Роман
Михальчук.
В Івано-Франківську з 30 вересня по 2 жовтня відбувся всеукраїнський
турнір з волейболу серед чоловічих команд пам’яті Володимира
Кундельського. Чоловіча студентська збірна ІФНМУ увійшла до четвірки
найсильніших.
На першому чемпіонаті України з гирьового хортингу серед студентів
вищих навчальних закладів та серед дорослих, що відбувся у м.Харкові ІваноФранківську область представила студентська команда Івано-Франківського
національного медичного університету. Наші спортсмени посіли в командному
заліку третє місце та привезли додому цілу низку нагород. Серед переможців:
Назар Гривул (4 курс), Олександр Шваб (2 курс), Ірина Савчин (2 курс),
Володимир Шевага (6 курс) та лікар-інтерн Юрій Попович.
У відкритому чемпіонаті м. Івано-Франківська 2016 року зі швидких
шахів серед студентів вищих навчальних закладів, присвяченому Дню пам’яті
Героя Небесної Сотні Романа Гурика студентка І курсу 10 групи Лучків Анісія
здобула 3-4 місце.
Нещодавно, в листопаді цього року, в м.Турині (Італія) студенти ІваноФранківського національного медичного університету у складі збірної України
вибороли нагороди на чемпіонаті світу з гирьового спорту.
Студент четвертого курсу Назар Гривул здобув одразу п’ять нагород
(чотири золоті та одна срібна) за різні вправи у ваговій категорії понад 90 кг, а
студент другого курсу Олександр Шваб виборов одну золоту та дві бронзові
медалі у ваговій категорії до 65 кг.
В цьому навчальному році була проведена спартакіада «Здоров’я» серед
професорсько-викладацького складу та студентів. Захід уже став традиційним і
відбувається так масово другий рік поспіль. Спартакіада включала проведення
змагань із шести видів спорту: плавання, шахи, настільний теніс, стрільба,
волейбол, міні-футбол. Переможці спартакіади
нагороджені ректоратом
університету.
Превентивна робота. Викладачі та студенти медичного університету
приймають активну участь в популяризації здорового способу життя у
молодіжному середовищі.
Пропагуючи здоровий спосіб життя 18 лютого у рамках реалізації
проекту «Ровер в МЕДі» студенти провели велопробіг вулицями ІваноФранківська. До масштабного заходу долучилися близько 50 студентів-медиків.
У форматі проекту «Ровер в МЕДі» відкрили 24 велопарковки біля кафедр
ІФНМУ. Ідея належить студентській організації ЕМSА.
2 березня в Івано-Франківському територіальному центрі соціального
обслуговування представники студентської організації EMSA провели лекцію
на тему збереження та відновлення зору для людей похилого віку, які
перебувають на обліку в центрі. Студенти-медики інформували про основні
аспекти таких офтальмологічних захворювань як катаракта і глаукома. Окрім
цього, слухачам лекції розповіли про вправи для покращення зору.
В рамках Всесвітнього Дня здоров'я студенти-медики долучилися до
проекту «Здоров’я на роботі». На підприємстві «Прикарпатобленерго»

представники СНТ розповідали про одну з найпоширеніших недуг сучасності –
цукровий діабет. Працівники підприємства ставили майбутнім лікарям
запитання, що їх турбували, зустріч пройшла у невимушеній атмосфері, охочі
мали змогу перевірити рівень цукру в крові.
20 вересня 2016 року представники ЕМSА у центрі естетичного
виховання «Ювента» в рамках програми «Рятівники чистоти» в ігровій формі
розповіли діткам про важливість дотримання правил гігієни.
В жовтні 2016 року представники студентської організації EMSA провели
чергову «Лікарню для ведмежат», яка стала уже 70-ю. Захід відбувався у
Крихівецькій загальноосвітній школі і в ньому взяли участь першокласники.
Надалі, спільні зусилля ректорату, викладачів-наставників, студентських
молодіжних організацій
будуть направлені на створення умов для
максимальної реалізації кожного студента нашого університету.
І на завершення, дозвольте висловити щиру подяку ректору ІваноФранківського національного медичного університету професору Рожку
Миколі Михайловичу, всім членам ректорату за допомогу і підтримку
виховного відділу, викладачам-наставникам, а також всім присутнім в цій залі.

