Доповідь
ЗО листопада 2021 року
на вченій раді: “Стан виховної роботи в університеті: досягнення та
перспективи”.

Сучасне українське суспільство одним із пріоритетних завдань вищої
школи визначає створення сприятливого навчальновиховного середовища,
яке б забезпечувало формування особистості майбутнього фахівця з
притаманними йому такими якостями, як: високий професіоналізм,
діловитість, громадська активність, мобільність, почуття відповідальності,
самостійність у прийнятті рішень, прагнення й здатність до самоосвіти та
самовдосконалення, комунікативність, емпатійність тощо.
Пандемія СОУШ 19 змінила звичний ритм життя. Студенти, викладачі
змушені були перейти на зовсім інший формат навчання та спілкування.
Власне, наше життя поділилося на до і після. Але, виховна робота - це той
аспект формування студентської особистості, який не можна відкласти на
потім. Навіть карантинні обмеження не могли стати перепоною для
проведення заходів.
Гуманізація освіти. Виховну роботу, в наш час, не можливо
розглядати поза контекстом гуманізації вищої освіти.
Особлива роль в напрямку гуманізації освіти належить гуманітарним
кафедрам, численним молодіжним організаціям та інституту кураторства в
нашому університеті.
9 травня, на території, прилеглій до гуртожитків №1 та №2 ІваноФранківського
національного
медичного
університету
по
вулиці
Тролейбусній, було освячено каплицю на честь української матері вбогих та
потребуючих душ — Блаженної Йосафати Гордашевської.
Для університету важлива співпраця зі духовенством у справі
виховання людей для служіння ближнім, адже основна цільова аудиторія
каплиці - студенти медуніверситету.
Студенти
фахового
медичного
коледжу
Івано-Франківського
національного медичного університету (спеціальність «Стоматологія
ортопедична», 21А група, 3 курс) 21 травня разом зі своєю кураторкою
доценткою
Любов’ю
Сливкою
ходили
на
екскурсію
на
РготргуїасІ.ЛепоуаІіоп.
Під час екскурсії студенти дізналися, що таке «коворкінг» та побували
на пілотному поверсі заводу, побачили як у колишніх майстернях сьогодні
працюють айтішники, дизайнери, діє дитячий садок, танцювальні студії,
керамічна майстерня, як у Франківську сортують сміття, а на відкритій терасі
посадили город.
Такі екскурсії надихають нас на дбайливе ставлення до навколишнього
середовища, формують у студентів екологічну свідомість, а ще спонукають
творити та креативно мислити.

5 червня, в Івано-Франківську на території палацу Потоцьких відбувся
фестиваль «Альо, наука?». Подія зібрала представників освітніх закладів і
громадських організацій, які популяризували науку. Мав свою локацію й
Івано-Франківський національний медичний університет.
На локації ІФНМУ студенти п ’ятого курсу медичного факультету на
спеціальному манекені вчили усіх охочих наданню першої медичної
допомоги, а зокрема показували, як виконувати серцево-легеневу реанімацію.
Паралельно з локаціями різних навчальних закладів та громадських
організацій на фестивалі працював лекторій. Одну з відкритих лекцій
провела доцентка кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Ярослава Ванджура. Розмова йшла про партнерство між лікарем і пацієнтом,
фактори ризику для здоров’я людини і профілактику захворювань, науковий
прогрес і нові технології в медицині.
31 серпня, на площі фортечної галереї «Бастіон» відбулася урочиста
посвята студентів першого курсу Івано-Франківського національного
медичного університету. 769 вчорашніх абітурієнтів офіційно стали
студентами-медиками. Традиційно подія відбулась за участі представників
ректорату, влади, духовенства.
А трохи згодом, відбувся святковий концерт з нагоди 76-ї річниці з дня
заснування навчального закладу. Після минулорічного локдауну урочиста
подія пройшла у своєму традиційному місці — затишному внутрішньому
дворику центрального корпусу ІФНМУ.
Студенти першого курсу різних факультетів представили виставку
своїх квіткових композицій на медичну тематику. А їхні колеги, учасники
університетської творчої самодіяльності, порадували усіх зворушливими
піснями та запальними танцями. Родзинкою програми стали виступи
студентів факультету підготовки іноземних громадян, які зірвали шквал
овацій. Особливий дарунок підготувала університетська народна чоловіча
хорова капела «Сурма» ім. Богдана Волосянка, а саме гімн українських
лікарів.
До 76-річчя з дня заснування в центральному корпусі ІваноФранківського національноого медичного університету відбулося відкриття
відновлених автентичних дверей з боку скверу «Руської трійці».
Напередодні Дня хірурга, 17 вересня, на будинку по вулиці Григора
Крука, 7 відкрили анотаційну дошку відомому хірургу-вченому, доктору
медичних наук, професору Василю Сенютовичу. Подія була організована для
вшанування пам'яті тих хто відійшов та подякувати тим хто сьогодні рятує
людські життя.
В Університеті Короля Данила 22 жовтня вперше відбулися
інтелектуальні ігри нескорених «Іш/іНш А п ітш » за правилами «Що? Де?
Коли?». Серед восьми команд-учасниць друге місце посіла «Команда
милосердя», до якої увійшли студентки першого курсу
медичного
університету. Організувала участь нашої команди в інтелектуальних іграх
старша викладачка кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної
фізики ІФНМУ, кураторка Наталія Остапович.

В Івано-Франківському національному медичному університеті
відбулась онлайн-презентація Обіжника «Просвіти» (1877-2021). На
сторінках Обіжника зібрана інформація багатьох джерел, стисло описано
історію цієї славетної української організації.
Видання вийшло за редакцією голови міського об’єднання «Просвіти»
та первинного осередку цієї організації в ІФНМУ доктора філософії,
кураторки Марії Гуцол.
Щороку 9 листопада українці відзначають День української писемності
та мови. Цього дня усі мають нагоду долучитися до написання
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Традиційно в цій події
взяли участь студенти й викладачі Івано-Франківського національного
медичного університету та фахового медичного коледжу.
Перед трансляцією самого диктанту студенти університету та фахового
медичного коледжу підготували спеціальну творчу програму. Українська
поезія та пісня лунала у виконанні як українських так іноземних студентів.
Активно працює інститут кураторів в часі навчання в умовах
карантину: активна допомога освоєння першокурсниками програми Teams
перед початком навчального року, кооперація з представниками деканатів в
організації навчального процесу.
Регулярно відбуваються збори кураторів .
Так, 8 вересня проведено збори кураторів на платформі Teams, де були
обговорені основні питання по роботі кураторів на 2021-22 н.р.: оформлення
документації, подальша співпраця з деканатами, попередження девіантної
поведінки, співпраця з психологами, дотримання санітарно-гігієнічних норм
та правил в гуртожитках, дотримання правил поведінки на кафедрах та в
корпусах університету, дотримання протиепідемічних заходів.
23 листопада на онлайн зборах мова йшла про виявлення та
запобігання академічного плагіату і про академічну доброчесність, а також
про волонтерські активності, доступні для студентів-медиків. Юних
помічників дуже потребують в Івано-Франківському обласному клінічному
центрі паліативної допомоги, Івано-Франківському геріатричному пансіонаті,
центрах масової вакцинації населення тощо.
Всі куратори І курсу залучені до організації «Просвіта», що має на меті
покращення виховної роботи в академічних групах.
Художньо-естетичне виховання.
У час пандемії і карантину студенти Івано-Франківського
національного медичного університету, учасники театральної студії «Amore»
вирішили творчо привітати рідну Aima Mater. Короткий фільм «Різдвяна
історія Дядечка Шуберика» додала усім миру й тепла у ці святкові дні.
За доброю традицією та ініціативою освітньо-виховного відділу, в
університеті створили зворушливе відео-привітання з колядою і
віншуваннями від студентів-медиків.
Напередодні Великодня в медичному університеті відбулась вже
традиційна подія — спільний розпис писанок. Вже 12-й рік в читальному залі
університетської бібліотеки студенти і викладачі разом створювали сакральні

символи.
Майстер-клас традиційно проводить наукова співробітниця Музею
мистецтв Прикарпаття Іванна Равлюк. Разом із українськими студентами у
ньому беруть участь й іноземні, цього разу — з Індії.
Щороку у другу неділю травня світ відзначає День матері. Щирі слова
подяки за любов, турботу й терпіння, а також найкращі побажання у день
свята прозвучали у зворушливому відео від українських та іноземних
студентів ІФНМУ, присвячене усім матерям.
19 жовтня студенти фахового медичного коледжу Івано-Франківського
національного медичного університету зібралися, щоб показати один одному
свою майстерність. Відбувся конкурс «Таланти серед нас».
Участь у конкурсі взяли понад ЗО студентів першого, другого і третього
курсів. Вони показували свої здібності у номінаціях хореографія, вокал,
музика, декламація, образотворче мистецтво.
Проходить час, з’являються все нові й нові обличчя, коридорами
корпусів університету відлунали мільйони кроків. Студентська молодь
упродовж років має змогу всебічно розвиватися, адже на рівні з науковими
університет може похвалитись і вражаючими мистецькими здобутками.
Чим би студент не захоплювався, чи то театральною справою,
народною або сучасною хореографією, вокалом чи художнім читанням, у
стінах Івано-Франківського національного медичного університету він
завжди зможе з користю провести своє дозвілля, розвиватися не лише в
професії, але й духовно отримати правильні життєві координати, а свої
студентські роки запам’ятати на все життя.
Принципи національно-патріотичного
виховання в ІФНМУ
спрямовані на виховання глибоких патріотичних якостей, формування
ідейних та духовних цінностей у студентів.
Щороку в Івано-Франківському національному медичному університеті
відбуваються заходи із вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, воїнів, які
загинули в АТО-ООС та всіх Героїв, які віддали свої життя за Україну. Цього
року через карантинні обмеження відділ освітньо-виховної роботи вирішив
створити короткометражний фільм «Зродились ми великої години», яка
присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні та всіх Героїв України. Участь у
поставноці взяли студенти, інтерни та працівники ІФНМУ.
З нагоди Шевченківських днів студенти факультету підготовки
іноземних громадян прочитали різними мовами «Заповіт» Тараса Шевченка.
Студенти другого курсу 9 та 81 груп і першого курсу 7- групи провели
онлайн-марафон поезії Великого Кобзаря. Вони прочитали твори поета і
записали спільне відео. Ця акція об’єднала ледь всю Україну. Участь взяли
студенти з Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської,
Рівненської, Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської,
Харківської областей. Деякі поезії молоді люди виконали іноземними
мовами.
Відділ освітньо-виховної роботи ІФНМУ записав зворушливе
короткометражне відео, де студенти-медики читають поезію Великого

Кобзаря. Літературно-музична композиція мала назву «Слава тим, хто прагне
волі!».
Національний одяг завжди є актуальним та модним. Це генетичний
код, який визначає нашу націю, самобутню, незалежну та багатогранну.
Традиції одягати вишитий одяг більше тисячі років, і дуже важливо зберегти
її та передати наступним поколінням.
Сучасні і давні традиційні вишиванки, вишиті ікони, книжки і навіть
краватки — така виставка була відкрита 18 травня в читальному залі
бібліотеки медичного університету присвячена Всесвітньому дню
вишиванки.
Подію організував медичний університет разом із івано-франківською
міською організацією «Просвіта».
Відділ освітньо-виховної роботи разом зі студентами організували
відео-флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки «Єднайтесь, українці!» та
створили веселий і стильний відеоролик.
Яскраво і креативно. Так вирішили відзначити Всесвітній день
вишиванки студенти і викладачі фахового медичного коледжу ІФНМУ і
створили в холі центрального корпусу університету велику фотозону. Цей
захід був організований з ініціативи кураторів. У фотозоні були представлені
вишиванки з Тлумаччини, Бойківщини, Косівщини, Надвірнянщини,
Тисменицького району. Окремі вишивані речі мали вік понад 100 років.
18 червня, на фасаді центрального корпусу Івано-Франківського
національного медичного університету, відкрили анотаційну дошку
випускнику ІФНМУ Дмитрові Буту. Військовий медик 24 окремої
механізованої бригади загинув 12 березня минулого року в районі
Світлодарська. Талановитий студент створив в університеті музичний
колектив. Захоплювався вивченням іноземних мов, великим тенісом,
плаванням, був автором багатьох музичних творів.
Фізичне виховання.
На кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного
виховання продовжують покращувати матеріально-технічну базу. За кошти
профспілки працівників університету сюди закупили 20 новеньких
гімнастичних матів.
В листопаді 2020 року секція настільного тенісу отримала два
найсучасніші тенісні столи. Тепер студенти-медики зможуть тренуватися на
столах, які використовуються на змаганнях найвищого рівня.
На п ’ятому поверсі гуртожитку №1 за ініціативи студентів та за
підтримки адміністрації університету і студентського профкому відбувся
ремонт спортзалу. Мешканці гуртожитку самі облаштували свій спортзал і
відремонтували все - від стелі до підлоги. Тут є штанги, гантелі, гирі,
встановили перекладину, бруси, є боксерська груша і кілька комплектів
рукавичок, різні навантажувачі на кінцівки. Це стало чудовим місцем для
того, щоб порухатися, підтримати здоров’я чи просто перезавантажитись
після важких занять в університеті.
Незважаючи на пандемію коронаровірусу продовжувалося активне

спортивне життя університету.
В лютому 2021 року в Борисполі на Київщині відбувся чемпіонат
України з гирьового спорту серед студентів. Двоє студентів ІваноФранківського національного медичного університету Олександр Шваб і
Софія Обаль стали переможцями цих змагань.
У кінці травня в місті Кам’янське Дніпропетровської області відбулась
XVI літня Універсіада серед вищих навчальних закладів України з плавання.
У складі команди Івано-Франківської області участь у змаганнях взяли
студенти Івано-Франківського національного медичного університету. За
підсумками змагань, команда нашої області зайняла четверте місце.
25 травня відбувся чемпіонат з шахів серед студентів і працівників
університету. Змагання пройшли в онлайн режимі на всесвітньовідомій
ігровій платформі ІлсЬезз. Мета цього чемпіонату — розширення дружніх
стосунків між студентами та викладачами, популяризація шахів, а також
визначення кращих шахістів університету. Варто зазначити, що останні
кілька років університетська збірна постійно є призером всеукраїнських
шахових змагань серед вищих медичних навчальних закладів.
Благодійність.
В університеті продовжуються благодійні ініціативи.
Небайдужі сестри, студентки третього курсу Юлія і Тетяна Барбанові
організували благодійний марафон «Святий Миколай іде до онкохворих
діток» у соцмережі Іпяіацгат для пацієнтів відділення онкогематології ІваноФранківської обласної дитячої клінічної лікарні.
Студенти Івано-Франківського національного медичного університету
зібрали і передали подарунки для діток, які перебувають в ІваноФранківському
навчально-реабілітаційному
центрі.
Третьокурсники
медичного факультету (8 група) разом зі своєю кураторкою Олександрою
Струтинською зібрали кошти та придбали ходунки і каремати. До ініціативи
долучився профком працівників університету, який передав солододкі
подарунки. Усе це було вручено керівництву закладу для вихованців.
Студенти п ’ятого курсу медичного факультету, члени наукового гуртка
кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ІФНМУ
напередодні свята Миколая подарували маленьким пацієнтам дитячого
відділення ліки, смаколики та свою увагу. Така акція відбувається з року в
рік.
81 група другого курсу разом зі своєю кураторкою Марією Гуцол
зібрали допомогу для двох лікувальних закладів міста.
21 грудня, студенти передали ліки для маленьких пацієнтів дитячого
онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Пізніше
юні доброчинці разом із благодійним фондом «Милосердя і здоров’я»
передали міській клінічній лікарні №1 засоби догляду для пацієнтів,
інвалідний візок і ходунки.
У день святого Миколая члени Студентського наукового товариства
Івано-Франківського національного медичного університету відвідали
Міжнародний благодійний фонд інвалідів «Надія є» в місті Долина.

Студенти наукового товариства зібрали допомогу і передали солодощі,
засоби особистої гігієни і, найголовніше, позитивні емоції для хворих діток.
В жовтні цього року в Тисмениці відбувся VIII Мальтійський
Приятельський бал для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Подію організувала благодійна організація «Мальтійська служба допомоги».
На заході волонтерили студентки Івано-Франківського національного
медичного університету спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Анастасія Федорова та Наталія Криштафович.
Особливо хотілося б відмітити студентів, лікарів-інтернів, які були
долучені до ініціатив, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу.
Більше сотні лікарів-інтернів Івано-Франківського національного медичного
університету погодилися працювати з пацієнтами, які хворіють на COVID-19.
В
березні
2021
року
понад
50
студентів
та
лікарівінтернів працювали на 11 карантинних контрольно-пропускних пунктах
області. Де, крім температурного скринінгу у водіїв і пасажирів, майбутні
лікарі надавали першу домедичну допомогу.
А, з 30 жовтня запрацював центр масової вакцинації населення від
СОУГО-19 в центральному корпусі Івано-Франківського національного
медичного університету за активною участю лікарів -інтернів та студентів.
Хотілося б висловити подяку від адміністрації ІФНМУ всім, хто був на
передовій в цій нелегкій боротьбі з пандемією, проявляючи мужність,
небайдужість, вміння та патріотизм.
Соціально-побутова
сфера.
Безперевно
триває
робота
по
покращенню санітарно-гігієнічного стану гуртожитків та умов проживання
студентів.
Так, у четвертому гуртожитку почергово триває капітальний ремонт
житлових кімнат. У третьому вже замінили усі вікна. У першому капітально
ремонтують житлові кімнати і завозять нові меблі. Капітально
відремонтовані читальні зали, лекційні аудиторії, санвузли. У всіх
гуртожитках забезпечені протиепідемічні заходи безпеки.
Таким чином, у стінах Івано-Франківського національного медичного
університету постійно створюються умови для гармонійного розвитку та
індивідуального й професійного самовдосконалення майбутніх фахівців, як у
навчальний так і в позанавчальний час.

