М ІН ІС Т Е Р С Т В О О Х О РО Н И З Д О Р О В ’Я У К РАЇН И
ІВ А Н О -Ф Р А Н К ІВ С Ь К И Й Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й М Е Д И Ч Н И Й
У Н ІВ Е Р С И Т Е Т

‘^Затверджую”
Ректор Іваїіо-Франківського національного
медичного/уніворритету професор
^
;
Рожко М.М.
“
> І 'уХ
2019 р.

ПЛАН
організації і проведення виховної роботи
серед студентів Івано-Ф ранківського національного медичного університету
на 2019-2020 навчальний рік

Івано-Франківськ - 2019 рік

У твердження української національної ідеї і розбудова на її основі нашої дер
жави вимагає висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральними якостями,
розвиненими почуттями патріотизму, громадянської та національної гідності, акти
вної життєвої позиції в процесі державотворення. Підготовка таких спеціалістів ме
дичного профілю в Івано-Ф ранківському національному медичному університеті
здійснюється на основі вимог державної Концепції національно-патріотичного ви
ховання дітей і молоді та Заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і
науки України від 16.06.2015 № 641, наказу М іністерства охорони здоров’я України
від 27.11.2008 № 687 «П ро покращення виховної роботи у вищих медичних та ф ар
мацевтичних навчальних закладах 1-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної
освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здор ов’я» та концепції ви
ховання, розробленої в університеті, з врахуванням етнічних, соціальних і духовних
особливостей студентського колективу. Зусилля викладачів спрямовуються на те,
щоб кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а
виховання студентів проводилося не лиш е на основі розгляду тих чи інших тем, пи
тань, прикладів та фактів, але його особистою поведінкою. Основний зміст виховної
роботи передбачений наступним планом на 2018-2019 навчальний рік.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
№
п/п
1
1.

2.

О
3.

4.

5.

6.

7.

М ісце про Термін про
Виконавці
ведення
ведення
4
5
2
3
Ректорат,
деканати,
Урочиста посвята в студенти. День Культурно- 31.08.2019
освітньо-виховний від
мистецький РЗнань
діл
центр «Бас
тіон»
Проведення лекції для студентів І курсу Лекційні ау 02.09.2019 Завідувачі кафедр, кура
тори академічних груп.
ІФ- Русіх факультетів на тему «Україна - су диторії
НМУ
веренна дем ократична держава».
Організація роботи ради викладачів- Центральний П ерш а д е Заступник ректора по
ІФ- када верес виховній роботі Ванкураторів і складання орієнтовного те корпус
ня 2019 ро дж ура І.Ю.
матичного плану виховних заходів на НМУ
ку
2018-2020 навчальний рік.
Складання і затвердж ення планів вихов Кафедри,
П ерш а д е Викладачі - куратори
них заходів і граф іків їх проведення у гуртожитки када верес груп, зав. кафедрами
групах на осінній сем естр 2019-2020 на
ня 2019 ро
ку
вчального року.
Викладачі
куратори
Проведення ви ховної роботи з студен Кафедри, гу Протягом
ртожитки
навчального
груп
тами у відповідності із складеними пла
року
нами і графіками
Проведення інф орм аційних оглядів з пи Кафедри, ви Згідно гра Куратори груп, кафедра
тань внутріш ньої та зовніш ньої політики ховні години фіків 2 рази українознавства
в місяць
України. П рактикувати 5 - хвилинну ін
формацію про ж иття в університеті, міс
ті, області, Україні за кордоном.
2 рази в рік Члени ради кураторів,
Здійснення контролю за проведенням кафедри
деканати, заступник ревиховної роботи викладачами наставниВиховні заходи

ктора по виховній робо
ті
Надання методичної та консультативної Центральний 10.10.2019р. Рада кураторів
ау
допомоги кураторам підш ефних груп і корпус,
кімнат у здійсненні виховної роботи, диторія №2
шляхом проведення відповідних нарад
семінарів.
Протягом
Куратори
академічних
Організація зустрічей та надання ш ефсь Кафедри
року
при
груп
кої допомоги колиш нім працівникам
потребі та з
університету.
нагоди свят
Бібліотека
Протягом
Завідувач
бібліотекою
Книжкові виставки до знаменних дат.
навчального Татарин М.М.
року
Ректорат, деканати
Участь у між вузівських, міських та об М уніципаль Ж овтень
центр 2019 р.
ласних заходах з нагоди дня працівника ний
дозвілля
освіти
Профкоми працівників
Благодійна акція до дня святого М ико- Дитячі буди Грудень
нки
2019 р.
та студентів університе
лая серед дітей дитячих будинків
ту, студентське само
врядування
Проведення декади, присвяченої 206- Зал засідань Перш а д е Ректорат, кафедра укра
річниці
від
дня
народження Вченої ради, када берез їнознавства, акад. Кан
кан В.А., органи студе
ня 2020 р.
аудиторії
Т.Г.Ш евченко
нтського самоврядуван
кафедри
ня
українознав
ства
Н аукова частина, СНТ,
Чергова
88
студентська
науково- На засідан Квітень
нях секцій
2020 р.
професор Вірстюк Н.Г.
теоретична конференція
Червень
Ректорат,
освітньоСвяткування дня медичного працівника Драмтеатр
2020 р.
виховний відділ
Актові зали Червень
Ректорат, деканати, від
Урочистий випуск студентів
2020 р.
діл
освітньо-виховної
роботи.
Відділ
інформативноПостійно висвітлю вати всі заходи, що університет Постійно
аналітичного
забезпе
проводяться в ІФ НМ У в засобах масової ські та міс
чення
цеві ЗМІ
інформації
ками груп

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

II. ВІЙС ЬКОВО -ПА ТРІОТИЧ НЕ ВИХОВАНН Я
1.

2.

j.

Розпочинати навчальний рік Уроком Кафедри
уні Вересень
мужності і милосердя під девізом верситету
2020
«Борімося — поборемо!» за участю
волонтерів, учасників АТО.
Організувати вивчення основних Зако заняття та са Постійно
нів України, статутів Збройних Сил та мопідготовки
положень К онституції У країни стосов кафедри М К тг
ВМ,
виховн
но військового законодавства.
заняття
Організувати відвідування та вивчення Кафедри
уні Постійно
матеріально-побутових і соціальних верситету, міс
умов проживання ветеранів війни та ця проживання
надати шефську допом огу інвалідам і ветеранів війни
ветеранам війни - колиш нім співробіт-

Ректорат, кафедри уні
верситету

Викладачі кафедри МК
та ВМ, куратори акаде
мічних груп ІФНМУ

Куратори, викладачі ка
федр ІФНМУ

4.

5.

6.

7.

8.

никам університету
О рганізувати
та
провести
“Урок
пам ’яті” студентів з викладачами уні
верситету - ветеранами війни та учас
никами о с е .
О рганізувати та провести концертреквієм пам ’яті Героїв Н ебесної Сотні
«Дзвони пам ’яті».

Викладацький склад ка
Кафедра МК та Грудень
федри,
куратори груп
2020
р.
та
ВМ
травень
2020 р.
П риміщ ення
Лю тий
Відділ
освітньовиховної роботи, кура
обласної філа 2020 р.
тори, молодіжні органі
рмонії
зації
наставники
Організувати відвідування студентами М узей “ Бойової За планами Викладачі
викладачів- академічних груп
музею “ Бойової слави” в м. Івано- слави”
кураторів
Франківську
Викладачі
наставники
3 нагоди 73-річниці партизанського М узей «П арти Травень
академічних груп
руху в Україні О рганізувати екскурсію занської слави» 2020 р.
в музей «П артизанської слави» в м.Яремче
м.Яремче
Кафедра МК та ВМ
Підготувати та провести урочисте Кафедра МК та Квітень
внутрі 2020 р.
прийняття присяги на вірність україн ВМ,
ському народу, студентами, що прой шній двір цент
кор
шли навчання за програмою підготов рального
ки офіцерів запасу в рамках співпраці з пусу ІФНМ У
Українською військово-медичною ака
демією
III. Н А Ц ІО Н АЛ ЬН О -П АТРІО ТИ ЧН Е ВИХОВАНН Я

1.

Організація та проведення благодійних О бласна філар Протягом
року
концертів на підтримку поранених вої монія
нів АТО.

2.

Проведення екскурсій студентів у лі Музеї, пам ’ятні
тературний, худож ній, краєзнавчі му місця
зеї, музей визвольної боротьби на
Прикарпатті
Відзначити М іж народний день бібліо Читальна зала
тек (музичне привітання для працівни бібліотеки
ків бібліотеки мед університету)
Поздоровити м еш канців геріатричного Геріатричний
будинку концертом та подарунками із будинок
Всесвітнім днем лю дей похилого віку

Протягом
року

5.

Провести студентську вечірку, присвя Студентський
клуб
чену міжнародному дню студента

Листопад
2019 р.

6.

Проведення відбіркового туру Брейн- Кафе «Н ауко Листопад
ве» медунівер- 2019 р.
рингу
ситету

7.

Провести благодійну акцію в будинку Будинок дити Г рудень
дитини м.Н адвірна до дня Св.М иколая ни м.Надвірна 2019 р.

3.

4.

Вересень
2019 р.
Ж овтень
2019 р.

Студ. профком, декана
ти, рада кураторів, осві
тньо-виховний
відділ,
заступник ректора з ви
ховної роботи
Викладачі - куратори
академічних груп

Начальник
освітньовиховного відділу Лесів
І.О.
Начальник
освітньовиховного відділу Лесів
І.О., молодіжні органі
зації
Начальник освітньовиховного відділу Лесів
І.О., студентське само
врядування
Рада кураторів, студент
ський профком та орга
ни студентського сам о
врядування ІФНМУ
Студентський профком,
органи
студентського
самоврядування
освіт
ньо-виховний відділ

8.

9

10.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Благодійна поїздка в Тлумацьку спеці Тлумацька спе 25-31.12.
альну загальноосвітню ш колу-інтернат ціальна загаль 2019 року
інтенсивної педагогічної корекції (для ноосвітня шкодітей із затримкою психічного розвит ла-інтернат
ку) 1-11 ст
Провести театралізоване дійство Ма- Аудиторії ме Січень
уні 2 0 2 0 р .
ланки для працівників та студентів ме дичного
дичного університету та закладів охо верситету
рони здоров’я.
Студентська вечірка до дня святого Студентський Лю тий
клуб медуніве- 2 0 2 0 р
Валентина
рситету, диско
теки міста
Організувати та провести шостий про Ресторан готе Лютий
лю «Надія»
2 0 2 0 р.
ект «Станіславські вечорниці».

Березень
Провести Ш евченківську декаду, при Приміщення
2 0 2 0 р.
свячену 206-ій річниці Т.Г.Ш евченка. освітньовиховного від
ділу, аудиторії
центрального
корпусу
ІФНМУ
Урочиста академія з нагоди 206- Концертна зала Березень
обласної філа 2 0 2 0 р .
річниці народж ення Т.Г.Ш евченко
рмонії
Приміщення
Квітень
кафе «Наукове» 2 0 2 0 р .
ІФНМУ
Фестиваль КВН серед студентів мед Студентський Квітень
клуб ІФНМУ 2 0 2 0 р .
університету
зала Тавень
Організувати і провести «Свято украї А ктова
ІФНМУ
2 0 2 0 р.
нської пісні»
при Травень
Організувати благодійну допомогу д і Дитячий
2 0 2 0 р.
тям Залучанського дитячого будинку- тулок
інтернат, що на Снятинщ ині.
Брейн-ринг - фінальний тур.

Привітання
працівників
медичного
університету з Днем матері.
Залучення студентів до аматорських
гуртків

Центральний
Травень
корпус ІФНМУ 2 0 2 0 р .
Студентський Протягом
року
клуб

21.

Діяльність чоловічої хорової капели Центральний
корпус
“Сурма”

П ротягом
року

22.

О рганізація пізнавальних поїздок сту Місця поїздок
дентів по визначним історичними міс
цями Прикарпаття та в гори Карпати

Протягом
року

Студентський профком,
органи
студентського
самоврядування
освіт
ньо-виховний відділ
Начальник
освітньовиховного відділу Лесів
І.О.
Освітньо-виховний від
діл, студентський проф
ком, активи курсів
Освітньо-виховний від
діл ІФНМУ, профком
працівників
ІФНМ У,
студентський профком,
студентське самовряду
вання
Освітньо-виховний від
діл, рада кураторів, сту
дентський профком, ак
тиви курсів

Ректорат,
освітньовиховний відділ, рада
кураторів, студ. проф
ком
Освітньо-виховний від
діл, студентський проф
ком, активи курсів
Студ. профком, оргко
мітет
Освітньо-виховний ВІД
ДІЛ

Освітньо-виховний від
діл ІФНМУ, студентсь
кий профком, студент
ське самоврядування
Освітньо-виховний від
діл, профком ІФНМУ
Освітньо-виховний від
діл,
рада
кураторів,
студ. профком
Художній керівник хо
ру, профком, освітньовиховний відділ
Студентський профком,
кафедра українознавства

IV. М О РА Л Ь Н О -ЕС ТЕТИ Ч Н Е ВИХОВАНН Я
1.

2.

Відзначити М іж народний день бібліо
тек (музичне привітання для працівни
ків бібліотеки мед університету)
Провести студентську вечірку, присвя
чену міжнародному дню студента

Читальна зала Вересень
бібліотеки
2019 р.
Студентський
клуб

Листопад
2019 р.

3.

Проведення відбіркового туру Брейн- Кафе «Н ауко Листопад
ве» медунівер- 2019 р.
рингу
ситету

4.

Провести Н оворічний бал-маскарад Ресторан готе 25-31.12.
лю «Надія»
2019 р.
для працівників та студентів ІФНМУ

5.

Студентська вечірка до дня святого Студентський Лю тий
клуб
медуні- 2020 р.
Валентина
верситету, ди
скотеки міста
Фестиваль сміху серед студентів мед Студентський Квітень
клуб ІФНМУ 2019 р.
університету
Травень
Приміщення
Брейн-ринг - фінальний тур.
кафе «Науко 2020 р.
ве» ІФНМУ
Протягом
Колективні відвідування вистав м узи Музичнонавчального
чно-драматичного театру ім. І.Ф ранка драматичний
та кіноконцерного комплексу “К ос театр, кіноко року
нцертний ком
мос”
плекс

6.
7.

8.

Начальник
освітньовиховного відділу Лесів
І.О.
Начальник освітньовиховного відділу Лесів
І.О., студентське само
врядування
Рада кураторів, студент
ський профком та орга
ни студентського само
врядування ІФНМУ
Начальник
освітньовиховного відділу Лесів
І.О.
Освітньо-виховний від
діл, студентський проф
ком, активи курсів
Студ. парламент
Освітньо-виховний від
діл, студентський проф
ком, активи курсів
Куратори,
профком,
студ. профком, кафедра
українознавства

V. Ф ІЗИ Ч Н Е ВИХОВАНН Я ТА С П О РТИ ВН О -О ЗДО РО ВЧ А РОБОТА
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Лютий
Організація та проведення медунівер- Спортивний
ситетських та між вузівських спартакіад комплекс ІФ- травень
ІІМ У, спорти 2019 р.
студентів та викладачів
вні комплекси
університетів
Підготовка студентів спортсменів до Місця прове Протягом
участі в міських, обласних, всеукраїн дення змагань навчального
року
ських змаганнях
П ропаганда здорового способу життя Кафедра фіз- Протягом
виховання
навчального
року
та Протягом
Залучення студентів до благоустрою Територія
року
приміщ ень та території спортком плек приміщення
су, гуртожитків та будівництва примі мєдуніверситету
щень університету
Протягом
Поїздки студентів ІФНМ У на відпочи- м.Яремче
року
нкову базу «Арніка».
Оздоровлення працівників та студентів Місця поїздок Протягом
року
в санаторіях-профілакторіях України

Студ. профком, спортк
луб, кафедра фізвиховання та здоров’я

Кафедра фізвиховання
та здоров’я, спортклуб
Кафедра фізвиховання
та здоров’я
Деканати, кафедра ф із
виховання і здоров’я

Студентський профком
Профкоми працівників
та студентів

7.

Вшанування кращ их студентів випуск А ктова
зала Травень
ників, які займалися протягом навчан університету
2020 р .
ня в університету. О рганізація спорти
вного свята.

Кафедра фіз. виховання
та здоров’я, зав. кафед
ри Левко В.П., спорт
клуб, заступник ректора
по виховній роботі В ан
джура І.ІО., совітньовиховний відділ

VI. ВИ Х О ВН А РОБОТА В ГУРТОЖ ИТК АХ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Заключення
студентами
на рік
П роведення
су з питань
тожитках

угод при поселенні між Г уртожитки
та ректором університету
зборів із студентами 1 кур Г уртожитки
правил проживання в гур

Поновлення складу студентських рад Г уртожитки
гуртожитків
Проведення диспутів, тематичних ве Г уртожитки
чорів та вечорів відпочинку, зустрічей
з діячами науки, культури і мистецтва,
учасниками ОСС.
Проведення заходів у системі всеукра Г уртожитки
їнських акцій «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Ж иття без па
ління».
Проведення конкурсу на кращу кімна Г уртожитки
ту гуртожитку

Заступник ректора по виховної роботі

г
О

П очаток ве Студ. ради, ректорат
ресня 2019
РII
декада Студ. ради гуртожитків,
вересня
студ. профком, заст. де
2019 р .
кана з виховної роботи,
заступник ректора по
виховній роботі Ван
джура 1.ІО.
До 17 вере Старости гуртожитків,
сня 2019 р. студ. самоврядування
Протягом
Студ. ради гуртожитків,
навчального студпрофком, кафедри
року
університету
Протягом
Студ. ради гуртожитків,
навчального студпрофком, кафедри
року
університету
Травень
2020 року

Заступник ректора по
виховній роботі В ан
дж ура І.Ю., деканати,
студентський профком,
студентське самовряду
вання

Ванджура 1.10.

