Доповідь
26 листопада 2019 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
соціально-економічного, інтелектуального, культурного та духовного
розвитку як держави, так і суспільства загалом.
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.
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 гуманітарним
кафедрам, численним молодіжним організаціям та інституту кураторства в
нашому університеті.
В грудні 2018 року відбулася знаменна подія, яка підтримує зв'язок
поколінь, виховує патріотизм до нашого університету та нашого краю.
Відкриття музею історії розвитку Прикарпаття. У ньому розташувались цінні
медичні книги, раритетні експонати. Чимало цікавих експонатів знаходяться
на різних університетських кафедрах і невдовзі розширять музейну
експозицію. На облаштування музею знадобився рік, а відповідальним за
його створення призначили доцента кафедри українознавства і філософії
Миколу Сулятицького.
Напередодні Великодніх свят, в читальному залі бібліотеки відбулась
вже традиційна Хресна дорога.
Хресна дорога в ІФНМУ відбувається щороку. Молодіжна комісія
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ проводить ці молитовні події у
багатьох навчальних закладах Прикарпаття, адже молодь — це майбутнє не
лише України, а й української церкви.
Вже десятий рік поспіль в Івано-Франківському національному
медичному університеті відбувся майстер-клас з розпису великодніх
писанок.
Ця подія для університету вже традиційна, її організовує
університетський осередок «Просвіти» за ініціативи його голови доцента

кафедри мовознавства, куратора Марії Гуцол. Разом із українськими
студентами писанки охоче розписують студенти-іноземці. Дехто з них
прийшов на цю подію у традиційних вбраннях своїх народів.
У нас вчаться студенти із 49 країн світу, і ми успішно долаємо
стереотипи, налагоджуємо дружню комунікацію між представниками різних
культур.
Вперше в Івано-Франківську відбулося Свято щастя та кольору
«HoliFest»-2019. Захід організували студенти-медики, щоби об’єднати
українське та іноземне студентство. Також у події взяли участь чимало
містян. Захід був благодійний, на лікування однорічного франківчанина
Костика Ерстенюка зібрали понад 6 тис. грн.
2 червня виповнилось 90 років від дня народження Мирослава
Бережницького, ім’я якого носить кафедра внутрішньої медицини
стоматологічного факультету післядипломної освіти ІФНМУ. У залі
бібліотеки ІФНМУ відбулася зустріч спогадів колег та учнів одного зі
засновників Прикарпатської терапевтичної школи. «Оригінальний і
непересічний чоловік, громадський діяч, професор-практик, провідний
кардіолог свого часу», - розповідали про відомого вченого та лікаря присутні.
7 серпня, виповнилося 100 років від дня народження знаного
українського дерматолога, багаторічного завідувача кафедри шкірних і
венеричних хвороб доктора медичних наук, професора Леоніда Михайловича
Гольдштейна. З нагоди цієї дати вийшла пам’ятна книга про життя і
діяльність видатного вченого. Його життєвий шлях і професійний спадок є
прикладом ставлення до повсякденної практичної роботи лікаря й науковця
як покликання та життєвої позиції.
31 серпня, на площі фортечної галереї «Бастіон» відбулася урочиста
посвята студентів першого курсу Івано-Франківського національного
медичного університету. Традиційно подія відбувалась за участі
представників ректорату, обласної та міської влади, духовенства.
А трохи згодом в медичному університеті відбувся святковий концерт з
нагоди 74 річниці з дня заснування навчального закладу. Традиційно
урочиста подія пройшла у 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. Особливий дарунок
підготувала університетська народна чоловіча хорова капела «Сурма» ім.
Б.Волосянка, а саме гімн українських лікарів.
10 жовтня студенти 2 курсу 18 групи нашого університету разом зі
своїм куратором доцентом Юрієм Чопиком відвідали кілька музеїв ІваноФранківська. Почали студенти-медики з Музею історії розвитку медицини
Прикарпаття, який діє при ІФНМУ. Після цього юні дослідники продовжили
своє знайомство з історією рідного краю в Музеї мистецтв Прикарпаття, де

ознайомилися з експозицією Сакрального мистецтва Галичини, а в ІваноФранківському краєзнавчому музеї послухали коротку історію Прикарпаття.
В жовтні 2019 року понад триста студентів із Києва і Львова,
Тернополя та Івано-Франківська, Дрогобича і Стрия з’їхались на ІІІ
Всеукраїнську студентську прощу в Перемишлянах. Серед учасників були й
студенти Івано-Франківського національного медичного університету.
Подію організував Центр академічного душпастирства при при
Патріаршій комісії у справах молоді УГКЦ.
Художньо-естетичне виховання.
Учасники художньої самодіяльності медичного університету успішно
виступають на всіх мистецьких конкурсах, в яких брали участь.
В грудні 2018 року в Києві відбувся XIII Всеукраїнський фестивальконкурс мистецтв студентів-медиків та працівників лікувальних установ
України «Ліра Гіппократа - 2018». Троє студентів Івано-Франківського
національного медичного університету стали переможцями.
Диплом лауреата I премії здобула студентка четвертого курсу
Христина Лікар. Для неї це вже не перша нагорода цього фестивалю.
Минулого року вона також виборола диплом першого ступеня у співочому
конкурсі естрадного жанру.
Родзинкою конкурсу став виступ наших студенток-першокурсниць,
сестер Юлії і Тетяни Барбанових, які також стали лауреатами першої премії.
В червні в Одесі відбувся 24-й міжнародний конкурс вокальнохорового мистецтва «Південна Пальміра». З-поміж тридцяти колективів
перше місце здобула чоловіча хорова капела «Сурма» ім. Б.Волосянка.
Крім того, «Сурма» виступила з концертом перед курсантами і
викладачами Одеської військової академії Міністерства оборони України.
Прийом був теплий і дружній.
В лютому вшосте відбулися «Станіславські вечорниці» ― спільна
забава студентів та викладачів Івано-Франківського національного
медичного університету. Пісні, танці, різноманітні конкурси, музика і сміх не
припинялися протягом цілого вечора. Милували око барвисті вишиванки в
які, згідно з умовою свята, одяглися всі присутні. Українські вечорниці
прикрасили віртуозна гра троїстих музик та майстер-клас українських
народних танців.
13 березня, в концертній залі обласної філармонії імені Іри Маланюк
відбулася довгоочікувана прем'єра — благодійна вистава студентів нашого
вишу «БожеЯВільна».
Проект виник в задумах після попередньої вистави студентів-медиків
«Квиток у майбутнє», яка була присвячена Героям Небесної Сотні.
Участь у виставі «БожеЯВільна» взяли студенти першого-шостого
курсів. Щирість акторів-аматорів запалила вогники в серцях глядачів, які
співпереживали героям вистави. Це були і смуток, і радість, і сльози, і танці.
Раз-по-раз після чергової мізансцени зал аплодував акторам.
В травні вперше в університеті пройшли великодні гаївки. Масштабне
дійство зібрало у дворику вишу близько сотні людей. Участь у забавах взяли

студенти, викладачі, запрошені гості.
Більшість гаївок записав студент Володимир Жилюк від старожилів
села Петрів Тлумацького району і саме вони лягли в основу сценарію заходу.
В Івано-Франківському національному медичному університеті 7
червня, відбувся четвертий Благодійний Лікарський бал. Організували подію
учасники Європейської медичної студентської асоціації. Традиційно під час
балу відбувся аукціон, на якому охочі купували цікаві витвори мистецтва,
створені викладачами та студентами університету, а також предмети
колекціонування. На аукціоні вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Вони пішли
на придбання ліжечка з підігрівом для новонароджених.
2019 рік – це рік ювілеїв наших знаменитих творчих колективів.
«АРТ» – це візитівка культурно-мистецького життя нашого
університету. 7 травня, в залі івано-франківського облмуздрамтеатру
відбувся концерт народного естрадно-спортивного ансамблю АРТ,
присвячений 30-річчю колективу. Концертна програма мала назву «В одному
ритмі». Це був мюзикл про шість років студентського життя. До його
створення долучився також театральний гурток університету. За свою довгу
історію АРТ об’єднав не лише студентів — серед професорськовикладацького складу ІФНМУ вже є чимало його вихованців. Не випадково,
що під час святкового концерту запальні танцювальні номери виконували й
викладачі університету.
Подія відбулась під знаком ще одного ювілею. Цьогоріч 70 років
виповнюється кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного
виховання. Тож концерт поєднався з традиційним університетським святом
спорту — урочистою церемонією нагородження переможців і призерів IV
спартакіади серед студентів та V спартакіади «Здоров’я» серед
професорсько-викладацького складу та працівників ІФНМУ.
А, 13 листопада, в концертній залі обласної філармонії імені Іри
Маланюк відбувся ювілейний концерт до 55-річчя народної аматорської
чоловічої хорової капели «Сурма» імені Б. Волосянка Івано-Франківського
національного медичного університету.
Святковий день для хору почався в дуже символічному місці. На стіні
будинку по вулиці Галицькій, 5 урочисто відкрили анотаціну дошку
багаторічному керівнику цього колективу, видатному митцю, диригенту,
композитору, громадському діячу, доценту ІФНМУ, заслуженому працівнику
культури України Богданові Волосянку.
Концерт «Сурми» у філармонії зібрав аншлаг. Деякі шанувальники
музики слухали хор стоячи в партері і на балконі. Під час концерту зі сцени
лунало багато вітань і добрих слів на адресу хору та його нинішнього
керівника заслуженого діяча мистецтв України Володимира Савчука.
Принципи національно-патріотичного виховання в ІФНМУ
спрямовані на виховання глибоких патріотичних якостей, формування
ідейних та духовних цінностей у студентів.
«Окрім того, що мусимо добре втовкмачувати ази медицини нашим
студентам, ще маємо виховувати їх патріотами», - так сказав професор Геник

С.М. на першій науковій міжнародній конференції
«Доктор Остап
Селянський – відродження пам’яті через роки» (до 120-ліття від дня
народження).
Доктор Селянський був особистим лікарем митрополита Андрея
Шептицького. Він першим в Україні почав використовувати портативний
рентгенівський апарат. За лікування грошей не брав, а потрібні медикаменти
часто замовляв у Німеччині, які сам оплачував. Загинув Селянський у 1945 р.
в хірургічному відділенні Дрездена під час бомбардування. Лікар до кінця
виконував свій професійний обов’язок: заміть сховатися у бомбосховищі, він оперував хворого…
«Всього лиш мить…». Під такою назвою відбувся вечір-реквієм пам’яті
Небесної Сотні та всіх Героїв України. Такий творчий вечір для університету
вже є традицією у ці лютневі дні, які у 2014 році були особливо трагічними
для України. Так само традицією стала благодійність на пам’ятному заході
зібрали кошти для допомоги реабілітаційному центру для учасників
АТО/ООС «Бандерівський Схрон».
Традиційно відбулася Шевченківська декада.
У рамках відзначення 205-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.
На сцені обласної філармонії відбулася прем'єра вистави «Портрет».
Актори драматичного гуртка ІФНМУ розповіли про життя і творчість поета
по-своєму, по-особливому. Власне, спробували разом із Кобзарем пройти
його життєвий шлях. Здавалося б, що нового можна розповісти про
дитинство, юність, заслання та інші періоди творчості Шевченка. Разом із
тим, кожен учасник вистави та глядач по-новому проживав і розумів історію
поета…
За ініціативи Студентського парламенту та профспілкового комітету
студенти медичного вишу вшанували пам‘ять Тараса Шевченка, створивши
відео, де майбутні медики читають поезію великого Кобзаря
найпоширенішими мовами в стінах нашого університету. До великої
літературної спадщини українського пророка долучилися студенти
факультету підготовки іноземних громадян.
Завершилася Шевченківська декада зустріччю з мовознавцем,
доктором філологічних наук Миколою Лесюком. Мовознавець розповідав
багато історичних фактів про розвиток і становлення української мови,
говорив про її красу і милозвучність.
Кафедра медицини катастроф та військової медицини організувала вже
традиційні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної
підготовки, для студентів університету.
18 травня, зі студентами, які вивчають військову підготовку за
програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби провели одноденний

польовий вихід на навчальному центрі “Лисець” Національної гвардії
України. Група студентів провела практичні вправи підготовчих стрільб та
першої вправи навчальних стрільб з автомата АК-74. А, 26 червня, на площі
Бастіону урочисто склали присягу на вірність Україні 74 випускники курсу
підготовки офіцерів медичної служби запасу. Навчальний курс відбувався
при кафедрі медицини катастроф та військової медицини і тривав два роки.
Це вже другий випуск студентів, які пройшли саме дворічні курси.
Фізичне виховання. Упродовж навчального року продовжувалося
активне спортивне життя університету.
Впродовж цього навчального року створювалися умови для нашої
студентської молоді та популяризації здорового способу життя.
11 грудня після року повної реконструкції на кафедрі фізичної
реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання урочисто відкрили
оновлений плавальний басейн. Сьогодні в басейні займаються понад 200
студентів медичного вишу, а також відбуваються студентські змагання та
спартакіада серед викладачів та працівників університету..
А, 10 вересня, на спорткомплексі Івано-Франківського національного
медичного університету урочисто відкрили нову спортивну споруду —
сучасний тенісний корт з ґрунтовим покриттям.
Наші спортсмени продовжували радувати нас своїми перемогами.
В лютому поточного року відбувся третій чемпіонат України з шахів
серед медичних закладів вищої освіти. Вперше команда Івано-Франківського
національного медичного університету здобула перемогу.
7 березня, в Івано-Франківському національному медичному
університеті завершилась наймасштабніша спортивна подія року. Відбувся
фінал традиційного студентського Кубка з міні-футболу. Участь взяла 31
команда. Переможцем стала команда студентів-стоматологів. Футбольний
турнір почався ще 20 лютого і тривав понад два тижні.
В квітні на змаганнях з плавання серед студентів закладів вищої освіти
Прикарпаття. Вперше за багато років перемогу здобула збірна ІваноФранківського національного медичного університету.
В квітні 2019 року, команда ІФНМУ взяла участь у регіональному етапі
чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед студентських команд дивізіону
«Захід». На змаганнях розігрувалися путівки до Національного фіналу у
чоловічій та жіночій категоріях. Студенти-медики з Івано-Франківська
перемогли у трьох з п’яти матчів, посіли четверте місце з шести команд і
здобули право виступати у Національному фіналі.
5 червня, в Калуші на стадіоні «Хімік» відбулась студентська
універсіада з легкої атлетики серед вищих навчальних закладів Прикарпаття.
Команда Івано-Франківського національного медичного університету
здобула впевнену перемогу.
Результативним на спортивні нагороди був цей рік і для студента 4
курсу Івано-Франківського національного медичного університету майстра
спорту міжнародного класу Олександра Шваба.
в лютому перемога на 10-му чемпіонаті України з гирьового

спорту серед студентів. На цьому турнірі Олександр встановив
новий рекорд України у ваговій категорії до 70 кг;
в березні перемога на чемпіонаті України з гирьового спорту
серед студентів в Дніпрі;
перемога на чемпіонаті України з гирьового спорту серед
дорослих та юніорів одразу дві золоті медалі, а також був
встановлений особистий рекорд;
Олександр Шваб здобув одразу дві нагороди на чемпіонаті
Європи з гирьового спорту в Німечинні у складі національної
збірної команди України.
Благодійність. Покликання медиків - служіння людям у прояві
відповідальності і чуйності за дароване Богом життя. Займаючись
благодійністю вкотре переконуємося, що робимо свою справу і досягаємо
вищої міри жертовності.
В університеті продовжуються благодійні ініціативи. Основна мета
відвідувань нашими студентами дитячих будинків – виявити потреби дітей та
допомогти їм найнагальнішими речами. Окрім матеріальної допомоги –
канцтоварів, солодощів, фруктів – намагатися надати і моральнопсихологічну підтримку через веселе знайомство, інтерактивні ігри та веселе
спілкуванння.
20 листопада, студенти 49 групи другого курсу Івано-Франківського
національного медичного університету, відвідали дитячий притулок, по
вулиці Набережна 34б Івано-Франківська, де живуть 32 дітей віком від 1,5 до
18 років.
3 грудня, студенти медичного коледжу Івано-Франківського
національного медичного університету разом зі своїми кураторами в холі
центрального корпусу влаштували благодійний ярмарок – «Руки допомоги».
Мета — збір коштів для допомоги дітям-сиротам.
4 грудня, студенти 84 групи ІІ курсу Івано-Франківського
національного медичного університету з куратором групи Ольгою Іванців
відвідали діток у дитячому будинку в селі Крихівцях.
18 грудня, куратори разом зі студентами побували в навчальнореабілітаційному центрі по вулиці Хоткевича в Івано-Франківську, де
перебувають дітки з порушенням фізичного та інтелектуального розвитку.
Студенти медичного коледжу ІФНМУ під керівництвом асистента
кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства Оксани Готюр
влаштували благодійне свято для особливих дітей у міському навчальнореабілітаційному центрі №2. Для діток підготували майстер-клас із
виготовлення новорічних прикрас, що в свою чергу, стимулює їхню
моторику, концентрує увагу та дарує масу позитивних емоцій.
Студенти 11 та 12 груп першого курсу стоматологічного факультету
під керівництвом кураторів доцентів Василя Іваночка та Михайла Пастуха
долучились до акцій з допомоги онкохворому хлопчику Володимиру Крисині
з села Липівка Івано-Франківської області.
В травні закінчився благодійний проект «Починай добро із себе», який

провели студенти університету, учасники Європейської медичної
студентської асоціації (EMSA). Для українських військових у зоні
проведення Операції Об’єднаних Сил були передані медикаменти.
Студенти 49 групи другого курсу відвідали дитячий будинок. Цього
разу це був будинок сімейного типу по вулиці Богдана Лепкого в ІваноФранківську. Тут живуть 11 дітей віком від 6 до 17 років.
Майбутні медики зібрали допомогу — продукти харчування, засоби
гігієни, канцелярію, одяг. Вони провели цікаві розвиваючі ігри.
Соціально-побутова сфера. Безперевно триває робота по покращенню
санітарно-гігієнічного стану гуртожитків та умов проживання студентів. У
гуртожитку №4 нещодавно студенти заселились у п’ять нових капітально
відремонтованих кімнат, а також тут запрацювала нова велика душова.
До Дня святого Миколая відбулось вручення страхових полісів
студентам пільгових категорій від компанії «Княжа Vienna Insurance Group».
Ця добра традиція в університеті триває вже шість років.
Українська страхова компанія вручила 21 поліс медичного страхування
дітям-сиротам, які навчаються в ІФНМУ. Поліс покриває вартість обстежень,
медикаментозне забезпечення, лікування, а також передбачає страхування від
нещасних випадків.
17 вересня знову відчинило свої двері колишнє кафе «Наукове», що на
площі франківського «Бастіону». Крім нового затишного інтер’єру, нової
назви «Академка», заклад матиме значно ширше призначення —
універсальний простір для студентів-медиків.
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.

