«Затверджую»
Заступник ректора з виховної роботи
ІФ НМ У
доцент Ванджура І.Ю.

План роботи Відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля
Івано-Ф ранківського національного медичного університету
на 2019-2020 н. р.

1. Допомогти в проведенні заходу «Посвята в студенти».
вересень

2019 р.

2. Організувати і провести святковий концерт, присвячений 74-й річниці від дня
заснування ІФ НМ У.
вересень 2019р.

3. Д опомога в організації творчого вечора чоловічої хорової капели «Сурма» ім.
Богдана Волосянка, з нагоди відзначення 55-ї річниці.
жовтень-листопад 2019р
4. Організувати та провести «Вечір, з присмаком о сен і...»
Листопад 2019р.

5. Організувати новорічний бал для працівників та студентів ІФНМУ.
Грудень 2019р.
6. Провести дитячий ранок до Дня Святого Миколая, для дітей викладачів та
студентів ІФНМУ.
Грудень 2019р.

7. Організувати привітання з Різдвяними святами працівників та студентів
ІФНМ У.
Січень 2020р.

8. Провести концерт-реквієм п ам ’яті Героїв «Н ебесної сотні».
Лютий 2020р.

9. Організувати та провести сьомий проект «Станиславські вечорниці».
Лютий 2020р.

10. Провести урочистості з нагоди Ш евченківських днів.
Березень 2020р.

11. Провести благодійну Великодню ярмарку та гаївки для працівників та
студентів ІФНМ У.
Квітень 2020р.
12. Організувати відео привітання працівників ІФ Н М У з нагоди Дня Матері.
Травень 2020р.
13.Допомогти у проведенні Урочистих Вчених Рад , присвячених випуску
студентів ІФНМ У.
Червень 2020р.
14. Допомогти у проведенні «Лікарського балу» ІФ НМ У .
Червень 2020р.
15. Допомогти у проведенні заходу, присвяченого Дню медичного працівника.
Червень 2020р.

Впродовж року:

1. Залучати студентів 1-го курсу до складу колективів худож ньої самодіяльності
відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля ІФНМУ.
2. Організовувати
артистичних

прослуховування

здібностей

і техніки

для

мовлення

визначення
студентів,

вокальних
учасників

даних,

художньої

самодіяльності.
3. Залучити іноземних студентів до участі в гуртках худож ньої самодіяльності.
4. Забезпечити
самодіяльності,

систематичне

з метою

проведення

підвищення

якості

репетицій
організації

колективів

художньої

культурно-мистецьких

заходів ІФНМУ.
5. С истематизувати роботу гуртків художньої самодіяльності на 2019-2020 н. p.,
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 ІФ Н М У на мистецькі конкурси та фестивалі.
9. Нагородити грамотами та грошовими преміями кращих студентів-учасників
худож ньої самодіяльності.

Начальник відділу

Керівник художній

І. О. Лесів

М. М. Цвік

