Доповідь
27 листопада 2018 року
на вченій раді: “Стан виховної роботи в університеті: досягнення та
перспективи”.

Процес виховання у Івано-Франківському національному медичному
університеті органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням
основами медичної науки, багатством національної й світової культури.
Головна мета виховання — набуття молодим поколінням соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення
високої культури міжнаціональних відносин, формування у молоді
незалежно від національної належності особистісних рис громадянина
Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньоестетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Гуманізація освіти. Виховну роботу, в наш час, не можливо
розглядати поза контекстом гуманізації вищої освіти. Гуманістичний
характер виховання передбачає побудову всього його змісту й форм на
основі глибокого розуміння вихователем природи вихованця, його
індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості студента, турботи
про його гармонійний розвиток.
Особлива роль в напрямку гуманізації освіти належить як
гуманітарним кафедрам так і численним молодіжним організаціям нашого
університету.
Напередодні новорічних свят в Івано-Франківському національному
медичному університеті вже традиційно вшанували кращих студентів вищого
навчального закладу. Зібралися члени Студентського наукового товариства,
Студентського парламенту, Європейської медичної студентської асоціації
(EMSA), кращі учасники художньої самодіяльності, кращі спортсмени. Під
час святкового дійства присутні дізналися про нові здобутки студентства
ІФНМУ.
Роботу кураторів академічних груп важко переоцінити, в наш час вона
надзвичайно важлива. В грудні адміністрація університету відзначила
нагородами кращих викладачів-кураторів, які активно працювали з молоддю,
приділяли їй багато уваги.
29 грудня 2017 року відбулася передноворічна зустріч ветеранів
навчального закладу. Такі зустрічі для колишніх працівників університету
відбуваються щорічно, і ветерани дуже їх цінують, адже вони мають нагоду
зустрітися з колегами, згадати роки праці в університеті, обмінятися
новинами. Для наших ветеранів дуже важливий кожен дзвінок, кожне
привітання, кожне добре слово.
Багато заходів за участю викладачів та студентів ІФНМУ, зустрічей з
видатними особистостями Прикарпаття відбулися в приміщенні читальної

зали університетської бібліотеки – своєрідному осередку наукового та
культурного життя нашої Alma mater.
Під час одного з таких заходів спільно з Європейською медичною
студентською асоціацією (EMSA) провели «Книжкову здибанку». Тут
відбувалися міні-вистави, читання поезії, костюмоване представлення
улюблених літературних героїв, конкурси.
В березні цього року в приміщенні читальної зали бібліотеки відбулася
Хресна дорога. Хресну дорогу молились семінаристи Івано-Франківської
духовної семінарії разом з двома священиками молодіжної комісії ІваноФранківської Архієпархії УГКЦ. Хресна дорога — це своєрідний заклик до
молоді відповідати своїм сумлінним навчанням і доброю працею
християнському життю і справжньому покликанню людини.
А 3 квітня цього року в приміщенні бібліотеки університету був
проведений майстер-клас «Писанка — символ Великодня». Участь у події
взяли студенти та викладачі вишу, студенти-іноземці, а також всі охочі.
Окрім створення писанок, присутні співали українських пісень та грали на
гітарі. Майстер-клас провела науковий співробітник Музею мистецтв
Прикарпаття Іванна Равлюк.
Зовсім недавно був створений студентський театральний гурток при
освітньо-виховному відділі ІФНМУ під керівництвом Наталії Козачок.
В квітні 2018 року, на сцені обласної філармонії відбулась хвилююча
подія. Учасники студентського театрального гуртка освітньо-виховного
відділу та дозвіллґ студентів представили прем’єру вистави «Метелики на
шпильках». Інсценізація за повістями Ірини Вільде «Метелики на шпильках»
та «Повнолітні діти».
А 4 листопада в концертному залі Івано-Франківського обласного
Народного дому «Просвіта» відбулася перша постановка п’єси «Мати», яку
написав ветеран Івано-Франківського національного медичного університету
Микола Кардащук.
Подія була присвячена 25-річчю входин в обласний Народний дім та
150-річчю самої «Просвіти».
Вже традицйним стало проведення третього благодійного Лікарського
балу. Під час балу відбувався аукціон, на якому охочі купували цікаві
витвори мистецтва, створені викладачами та студентами університету, а
також предмети колекціонування. На аукціоні вдалося зібрати понад 16 тисяч
гривень. Вони пішли на придбання лампи фототерапії, яка допоможе
новонародженим діткам подолати жовтяницю.
Художньо-естетичне виховання.
Учасники художньої самодіяльності медичного університету успішно
виступили на всіх мистецьких конкурсах, в яких брали участь.
Студенти ІФНМУ вже далеко не вперше беруть участь у
Всеукраїнському фестивалі «Ліра Гіппократа» і щороку здобувають дипломи
лауреатів. І в грудні 2017 року ІФНМУ на конкурсі представляли студентка
третьокурсниця Христина Лікар, студентка четвертого курсу Віра
Барановська, які взяли участь у співочому конкурсі естрадного жанру, та

провізор-інтерн Інна Калугіна, яка виступала в академічному вокалі та
художньому читанні. Кожна студентка отримала диплом першого ступеня.
Дует «Дністрові дзвони» Івано-Франківського національного
медичного університету у складі Володимира Жилюка та Іванни Максимчук
здобув перше місце у номінації «Вокальний дует (акапельне виконання)» на
VIII Всеукраїнському студентському фестивалі естрадної пісні «Пісня буде
поміж нас», який нещодавно проходив у Рівному.
У селі Підгір’я Богородчанського району відбувся фестиваль
фольклорних дійств «Битва вертепів – 2018». Серед 37 колективів з різних
регіонів України участь взяв і вертеп студентів факультету підготовки
іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного
університету.
Наша талановита молодь своїм захопленням українськими звичаями
влаштувала справжній фурор на фестивалі і виборола приз глядацьких
симпатій.
Традиційне вертепне дійство представив й університетський відділ
освітньо-виховної роботи та організації дозвілля студентів. 25 учасників
колядували в бібліотеці університету та на Вченій раді для викладачів.
Дійство навіть транслювали в прямому ефірі представники місцевих засобів
масової інформації.
Студенти Ради студентського наукового товариства організували
справжнє театральне дійство, засноване на історії, яка записана в Біблії.
Акторська гра студентів нікого не залишала байдужим на кафедрах
університету та медичних закладах міста. Заколядовані гроші використали на
благодійність, реалізацію волонтерських програм («Збережи життя солдату»,
подарунки дітям-сиротам тощо).
Романтична атмосфера, свічки і приглушене світло. Студенти ІваноФранківського
національного
медичного
університету,
учасники
Європейської медичної студентської асоціації (EMSA) влаштували акції "Ніч
поезії" та "Місто пісень", присвячені Дню закоханих.
Дійство відбувалося у читальному залі університетської бібліотеки.
Молодь красиво декорувала приміщення сердечками, запалила свічки і
створила затишну романтичну атмосферу. Того вечора в залі лунали
авторські поезії та пісні, відбувалися цікаві ігри та конкурси.
На площі фортечної галереї «Бастіон», 31 серпня, відбулася урочиста
посвята студентів першого курсу Івано-Франківського національного
медичного університету.
Традиційно подія відбувалась за участі представників ректорату,
обласної та міської влади, духовенства.
9 вересня, Івано-Франківський національний медичний університет
відзначив 73-ю річницю від дня свого заснування. Урочистості відбулися у
внутрішньому дворику університету за участі керівництва вишу, іванофранківських закладів вищої освіти, представників влади.
Велику зацікавленість викликала традиційна виставка композицій
студентів різних факультетів, в яких вони поєднали квіти та медицину. У

холі центрального корпусу встановили фотомозаїку цієї старовинної будівлі,
складену з фотографій студентів університету.
Концертна програма святкування цьогоріч була дуже насиченою і
різноманітною. Родзинкою свята став спільний танцювальний номер
університетського студентського ансамблю «Арт» разом із викладачами
університету.
Принципи національно-патріотичного виховання в ІФНМУ
спрямовані на виховання глибоких патріотичних якостей, формування
ідейних та духовних цінностей у студентів.
Другий рік поспіль восени чоловіча хорова капела «Сурма» імені
Богдана Волосянка вирушає на Харківщину, щоб взяти участь у місцевому
галузевому фестивалі хорових і вокальних колективів «Україна — єдина
країна». Після фестивалю «Сурма» дала окремий концерт у Національному
фармацевтичному університеті, а також у Харківському військовому
госпіталі.
Наприкінці квітня у Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича відбувся IX міжнародний конкурс-фестиваль «Хай пісня
скликає друзів» пам’яті Леоніда Каденюка. Його учасниками були 127
колективів і 850 учасників з України, Китаю, Румунії та Молдови. У
номінації «хоровий спів» перемогла університетська хорова капела «Сурма».
Великий вклад в національно-патріотичне виховання вносить голова
Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка, доцент кафедри українознавства
Микола Іванович Сулятицький. Миколою Івановичем були організовані в
холі центрального корпусу ряд виставок, які дали можливість ознайомитися з
героїчними моментами нашої історії.
- 31 cічня, в центральному корпусі Івано-Франківського національного
медичного університету відбулося відкриття дводенної історикомеморіальної виставки, приуроченої 100-річчю Української революції.
- 29 березня, в холі центрального корпусу ІФНМУ була представлена
виставка під назвою «Смолоскипи свободи». Подія приурочена як
українським, так і героям інших національностей, які вчинили акт
самоспалення на протест колоніальній політиці тодішнього радянського
комуністичного режиму.
- 26 квітня, в приміщенні центрального корпусу відбулася виставка,
приурочена до 75 річниці утворення дивізії «Галичина».
- 24 травня, в читальному залі бібліотеки в рамках відзначення Дня
героїв відбулася презентація нових видань про національно-визвольний рух
на Прикарпатті відомого краєзнавця Степана Лесіва.
- 1 жовтня, в холі центрального корпусу діяла виставка, приурочена 76ій річниці Української Повстанської Армії та Дню захисника України.
- зовсім недавно, 23 листопада експонувалася виставка, приурочена
п’ятій річниці Революції Гідності. Експозиція була представлена
фотографіями з Івано-Франківського та Київського Майданів, прапорами,
саморобним щитом, афішами, плакатами, флаєрами, окремими так званими
«майданівськими трофеями» — беркутівськими шоломами, елементами

бруківки тощо. Усе це відображає ті доленосні події нашої історії і кожна річ
є документом, який з часом набиратиме все більшої цінності.
Уже третій рік медичний університет традиційно організовує вечір
пам’яті трагічних подій на Майдані і в АТО. Вечір-реквієм «Ім’я твоє вічне»
відбувся 22 лютого. Для вшанування пам”яті Небесної Сотні, а також
допомоги важкохворому подружжю волонтерів госпітальєрів на одній сцені
виступили студенти й викладачі Івано-Франківського національного
медичного університету і легендарний Piano Extremist Майдану.
Театралізоване дійство "Квиток у майбутнє" організували студенти,
учасники Європейської медичної студентської асоціації (EMSA) 20 лютого, в
читальному залі бібліотеки. Участь взяв також молодіжний склад хору
"Осанна".
Прощання з матір'ю перед поїздкою до буремної столиці, зустріч з
друзями-однодумцями, щастя кохання, волонтерський рух Майдану, інтерв'ю
з активістами, серед яких був показаний Герой Небесної Сотні Сергій Нігоян,
трагічна загибель активістів — усе це показала студентська молодь у своїй
постановці. Юні актори по-справжньому вжилися у своїх сценічних героїв, і
дійство не залишило байдужим нікого з присутніх.
Після успіху, який мала вистава, її учасники отримали запрошення
показати дійство на інших сценах міста. Студенти представили постановку
на сцені народного дому «Просвіта», в актовому залі церкви Царя Христа,
завітали до колег-студентів з базового медичного коледжу та ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу. Всюди
виставі аплодували стоячи.
Традиційно відбулася Шевченківська декада.
У рамках відзначення 204-ї річниці від дня народження великого
українського поета Тараса Шевченка у медичному коледжі ІФНМУ відбувся
літературний вечір присвячений життю і творчості великого генія.
Виголосити наукове Слово про Тараса Шевченка запросили доктора
філологічних наук, професора, завідувача кафедри українознавства і
філософії ІФНМУ, академіка Володимира Качкана.
«Допоки б’ються наші серця — звучатиме мова Кобзаря» — таку назву
мала зустріч студентів Івано-Франківського національного медичного
університету з колишнім викладачем вишу, кандидатом медичних наук,
доцентом, членом правління міської організації «Просвіта» Миколою
Кардащуком.
19 березня, відбувся концерт, присвячений 204-й річниці від Дня
народження Тараса Шевченка, який організував відділ освітньо-виховної
роботи університету під назвою «Щастя бути сином України». Дійство у
концертному залі обласної філармонії почалося з театралізованої мініатюри
за мотивами поеми Шевченка «Сотник». Її підготували учасники
університетського театрального гуртка. Вечір продовжувався виконанням
творів Кобзаря. Пісні та декламація під акомпанемент гітари, скрипки і
бандури раз-по-раз викликають оплески глядачів — студентів та викладачів
університету.

Завершилася Шевченківська декада засіданням медико-біологічної
комісії Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Шевченка.
Наприкінці місяця серпня цього року на площі Бастіон студентимедики склали військову присягу. 78 студентів увійшли до п’ятого випуску
офіцерів запасу. З новим досвідом і знаннями вони планують продовжити
навчання та рятувати людські життя на фронті, якщо прийдеться.
Фізичне виховання. Упродовж навчального року продовжувалося
активне спортивне життя університету.
В листопаді 2017 року, в спортзалі по міні-футболу кафедри фізичної
реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання відбувся незвичний матч.
Збірна
викладачів
Івано-Франківського
національного
медичного
університету зустрічалась з командою священиків Івано-Франківської
архієпархії Української Греко-Католицької Церкви. Викладачам ІФНМУ
протистояли священики з Івано-Франківська, а також кількох районів
Прикарпатті.
Нагадаю, це вже не вперше команда ІФНМУ зустрічається зі
священиками на футбольному майданчику. У листопаді 2016 року викладачі
університету зіграли зі священниками Івано-Франківської єпархії
Української Православної церкви Київського Патріархату.
В останні дні 2017 року відбулися матчі дев’ятого туру чемпіонату
Івано-Франківська з футзалу. Студентська збірна ІФНМУ — команда
«Медик» пробилася у елітну «золоту» групу.
8-9 лютого в Києві на базі Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проходив ІІ чемпіонат з шахів
серед медичних вищих навчальних закладів України. І другий рік поспіль
збірна команда Івано-Франківського національного медичного університету
виборює нагороди на чемпіонаті. Цього року наші шахісти привезли бронзові
нагороди зі столиці.
В лютому 2018 року в спорткомплексі кафедри фізичної реабілітації,
ерготерапії та фізичного виховання відбулася Студентська ліга області з
баскетболу. Чоловіча студентська збірна університету посіла друге місце.
У вересні 2018 року в німецькому місті Брандербург завершився 13-й
чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон» серед національних
команд. Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного
виховання Наталія Жилюк в складі збірної України виборола чотири перші та
чотири другі місця. Наталія Жилюк є членом збірної України з каное, і
розглядається як один з кандидатів на участь в літніх Олімпійських іграх
2020 року в Токіо.
Продовжували здобувати спортивні перемоги в гирьовому спорті
викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання,
Заслужений майстер спорту України Роман Михальчук та студент
четвертокурсник Олександр Шваб:
в грудні 2017 року в Херсоні відбувся Кубок України з
гирьового спорту. Роман Михальчук, Олександр Шваб, а також
його брат Сергій Шваб завоювали золоті медалі.

В лютому 2018 року в Києві відбувся чемпіонат України з
гирьового спорту серед студентів. Команда ІваноФранківського національного медичного університету здобула
перше загальнокомандне місце серед 28 вищих навчальниї
закладів, а її лідер Олександр Шваб встановив рекорд України.
в квітні цього року на чемпіонаті України з гирьового спорту в
Києві Олександр Шваб став абсолютним чемпіоном.
4 липня 2018 року вперше в історії нашого університету студент
четвертого курсу Олександр Шваб отримав звання майстра спорту
міжнародного класу з гирьового спорту.
16 травня у спорткомплексі кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії
та фізичного виховання відбулося справжнє свято спорту — вже традиційна
урочиста церемонія нагородження переможців і призерів III спартакіади
серед студентів та IV спартакіади «Здоров’я» серед професорськовикладацького складу та працівників Івано-Франківського національного
медичного університету. На церемонії панували легка і невимушена
атмосфера, неформальне спілкування, пісні у виконанні студентів, запальні
танці від університетського Народного колективу естрадно-спортивного
танцю «Арт», показові виступи кращих спортсменів вишу, ну і звісно ж
десятки медалей і кубків.
Благодійність має велике виховне значення, вона пробуджує в людині
почуття співчуття, співучасті, солідарності і відповідальності за те, що
відбувається поряд з нею.
Викладачі та студенти медичного університету приймають активну
участь в благодійних акціях та популяризації здорового способу життя у
молодіжному середовищі.
В грудні 2017 року за ініціативи Ради студентського наукового
товариства Івано-Франківського національного медичного університету
спільно з Товариством Червоного Хреста відбувся майстер-клас з основ
надання першої невідкладної допомоги для студентів Приватного вищого
навчального закладу Університет Короля Данила.
Вже традиційно на святого Миколая студентська молодь масово бере
участь в благодійних акціях, зокрема:
майбутні медсестри, студенти 25 групи третього курсу
медичного коледжу Івано-Франківського національного
медичного університету зі своїм куратором доцентом Любов’ю
Сливкою відвідали дітей в Будинку милосердя святого Миколая
в селі Крихівці. На зібрані студентами кошти, а це 1700
гривень, були закуплені ліки і фрукти для 32 діток.
Напередодні Дня святого Миколая студенти ІваноФранківського національного медичного університету взяли
участь у акції «Допоможи святому Миколаю», яку щороку
організовує міжнародний благодійний фонд «Карітас»,
підготували подарунки хворим діткам, а також відвідали
школу-інтернат в Надвірній.
-

студенти
медичного
коледжу
Івано-Франківського
національного медичного університету влаштували свято для
дітей з особливими потребами. Свято під назвою «Святий
Миколай об’єднує дітей» відбулося в малому залі обласної
філармонії. Студенти з волонтерами провели діткам майстерклас з виготовлення паперових ялинок, сніжинок і різдвяних
зірок.
вже вп’яте студенти разом з кураторами відвідують
Надвірнянський будинок Дитини. Цьогоріч окрім смаколиків
Надвірнянський будинок дитини отримав масажний стіл та
довгоочікуваний ноутбук для ведення бухгалтерії .
студентська профспілка Івано-Франківського національного
медичного університету влаштувала благодійну акцію «Святий
Миколай іде до дітей». Студенти відвідали діток, які
знаходяться
на
лікуванні
в
обласному
фтизіопульмонологічному центрі. Студенти-медики зібрали
подарунки та смаколики, лікарські препарати та засоби
особистої гігієни.
До дня святого Миколая у фортечній галереї «Бастіон»
учасники Європейської медичної студентської асоціації
(EMSA) провели загальноміську «Лікарню для ведмежат».
В травні в Івано-Франківській обласній філармонії відбувся
благодійний концерт прикарпатської співачки, асистента кафедри загальної
практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
Віри Бойчук. Зібрана сума- понад 22 тис. грн. Кошти передали на лікування
онкохворого 14-річного Івана Михайліва, з села Глибівка Богородчанського
району, який бореться одразу з двома онкопатологіями.
26 вересня, в Івано-Франківську відбувся спільний благодійний
концерт народної чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка
та народного українського хору «Водограй» харківського курорту
«Березівські мінеральні води». Благодійний концерт відбувся під гаслом
«Медики за мир, здоров’я нації і єдність України». Це частина масштабного
туру двох хорів Україною, під час якого збираються кошти для покращення
медичного обслуговування учасників АТО.
Студенти медичного коледжу розпочинають благодійну акцію під
назвою «Руки допомоги». Студенти та викладачі власноруч виготовляють, а
потім реалізовувати свою творчість задля допомоги діткам. Навесні цього
року юні благодійники власноруч продавали виготовлені кошики, а зібрані
кошти були спрямовані на закупівлю продуктів для вихованців
Коломийського дитячого будинку-інтернату.
Соціально-побутова сфера. Триває робота по покращенню санітарногігієнічного стану гуртожитків. Щорічно збільшуються витрати на утримання
гуртожитків. Постійно ведуться ремонти холів, сходових клітин, кухонь та
санітарних кімнат, продовжується заміна вікон, встановлюються сучасні
енергозберігаючі світильники, функціонують ліфти у гуртожитках №1,2 та 3.
-

У всіх гуртожитках медичного університету встановлені та працюють
пральні машини. Функціонують бібліотеки та спортзали.
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.

