
«Затверджую»

Заступник ректора з виховної роботи 
ІФНМУ

/ доцент Ванджура І.Ю.

План заходів Відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля 

Івано-Франківського національного медичного університету

на 2021-2022 н. р.

(Усі заходи проводити з дотриманням карантинних норм та обмежень)

1. Спільно з ректоратом, деканатами провести Урочисту Вчену Раду, з нагоди 

посвята в студенти.

31 серпня 2021 р.

2. Організувати і провести святковий концерт, присвячений 76-й річниці від дня 

заснування ІФНМУ.

Вересень 2021р.
3. Провести літературний екскурс для студентів ІФНМУ, присвячений 150-й 

річниці від дня народження Василя Стефаника.

4. Організувати і провести огляд художньої самодіяльності, серед студентів 
перших курсів.

Жовтень-листопад 2021р.

5. Організувати та провести вечір романсу « Присмак осені...»
Листопад 2021р.

6. Організувати відео привітання з Різдвяними та новорічними святами 
працівників та студентів ІФНМУ.

Грудень 2021р.



7. Організувати «Вертеп», привітання з Різдвяними святами працівників та 
студентів ІФНМУ.

Січень 2022р
8. Провести концерт-реквієм пам’яті Героїв «Небесної сотні».

Лютий 2022р.

9. Організувати та провести восьмий проект «Станиславські вечорниці».

Лютий 2022р.

10. Провести урочистості з нагоди Шевченківських днів.

Березень 2022р.

11. Провести благодійну Великодню ярмарку та гаївки для працівників та 
студентів ІФНМУ.

Квітень 2022р.

12. Організувати відео привітання працівників ІФНМУ з нагоди Дня Матері.

Травень 2022р.
13.Організувати відео привітання до Всесвітнього Дня вишиванки.

Червень 2022р.

14.Допомогти у проведенні Урочистих Вчених Рад , присвячених випуску 
студентів ІФНМУ.

Червень 2022р.

15. Допомогти у проведенні заходу, присвяченого Дню медичного працівника.

Червень 2022р.

Впродовж року:

1. Залучати студентів 1-го курсу до складу колективів художньої самодіяльності 

відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля ІФНМУ.



2. Організовувати прослуховування для визначення вокальних даних, 

артистичних здібностей і техніки мовлення студентів, учасників художньої 

самодіяльності.

3. Залучити іноземних студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності.

4. Забезпечити систематичне проведення репетицій колективів художньої 

самодіяльності, з метою підвищення якості організації культурно-мистецьких 

заходів ІФНМУ.

5. Систематизувати роботу гуртків художньої самодіяльності на 2021-2022 н. р., 
підбір репертуару та узгодження графіків роботи.

6. Сприяти оновленню матеріально-технічної бази відділу освітньо-виховної 

роботи та організації дозвілля ІФНМУ.

7. Придбати костюми для народно-танцювального колективу «Дружба».

8. Сприяти поїздкам студентів ІФНМУ на мистецькі конкурси та фестивалі.

Начальник відділу

Керівник художній М. М. Цвік


