Доповідь
28 листопада 2017 року
на вченій раді: “Стан виховної роботи в університеті: досягнення та
перспективи”.
Виховна робота у ІФНМУ здійснюється на основі вимог Конституції
України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту Івано-Франківського
національного медичного університету, Концепції виховної роботи в
ІФНМУ, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.11.2008 №687
«Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти,
науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», а також
державної Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
16.06.2015 №641.
Основними напрямами виховної роботи як і в попередні роки
залишаються: гуманізація освіти, національно-патріотичне виховання
(активна громадська позиція), художньо-естетичне виховання, фізична
культура, превентивна діяльність, популяризаторська робота та засоби
масової інформації, соціально-побутова сфера і спрямовані на формування
всебічно розвиненої особистості: її емоцій, волі, мотивації діяльності,
ціннісних орієнтацій, інтелекту, моральних якостей.
А тепер дозвольте більш конкретно зупинитися на питанні, в якому ж
стані перебуває виховний процес в медичному університеті на даний
час?
Гуманізація освіти. Діяльність інституту кураторів академічних груп
студентів є важливою структурною ланкою особистісно орієнтованого
виховного процесу. Зміст виховної діяльності кураторів визначають такі його
основні функції: аналітична, організаторська та комунікативна. Саме такими
принципами керувалася рада кураторів університету. Водночас, сьогодні
перед кураторами стоять нові виклики, що вимагають деякого
переосмислення та корекції роботи. Для обговорення проблемних питань
виховної роботи зі студентами 4 жовтня були проведені збори кураторів за
участю першого проректора професора Ерстенюк Г.М. Результатом зборів
була розробка нової пам’ятки куратора, яка крім основних напрямів виховної
роботи звертає велику увагу на індивідуальний підхід до кожного студента
(індивідуальні бесіди, спілкування, формування відповідального ставлення
до навчального процесу, профілактика девіантної поведінки тощо).
Обов'язковою умовою перебування викладача-наставника на цій посаді є
викладання лекційного курсу чи проведення практичних занять в даній
академічній групі.
Розроблені нові критерії планування та звітності виховної роботи у
академічних групах.

Серед кращих кураторів необхідно відмітити кафедра біофізики:
доцент Писклинець Уляна Михайлівна, асистент Шуфнарович Мар’яна
Антонівна, кафедра біохімії: доцент Сиротинська Ірина Дмитрівна, асистент
Хопта Надія Степанівна, кафедра анатомії людини: доцент Дутчак Уляна
Михайлівна, доцент Іваночко Василь Михайлович, кафедра мовознавства:
доцент Гуцол Марія Іванівна, викладач Шпільчак Любов Яремівна, кафедра
гістології: асистент Довга Наталя Зіновіївна, кафедра мікробіології:
асистент Шикета Любов Миколаївна, кафедра патофізіології: асистент Кліщ
Ірина Петрівна, кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії:
асистенти Осадець Наталя Богданівна та Боднар Оксана Петрівна, кафедра
хірургічної стоматології: асистент Солоджук Юрій Іванович, кафедра
дитячої стоматології: асистент Олійник Роман Петрович, кафедра хімії
фармакологічного факультету: Мандзюк Лідія Зіновіївна.
Хочу подякувати голові Ради кураторів доценту Князевич-Чорній Т.В.
за наполегливість та велику проведену роботу.
Особлива роль в напрямку гуманізації освіти належить гуманітарним
кафедрам. Так, до 72-ї річниці Івано-Франківського національного медичного
університету відбулося відкриття кімнати-музею «Руської Трійці». Вона
зібрала в собі велику колекцію експонатів. Окремий стенд присвячений
лауреатам премії І. Вагилевича. Аналогів на Прикарпатті університетський
музей не має. Експозиція працює в одній з кімнат кафедри українознавства.
9 листопада (в День української писемності і мови), в читальному залі
наукової бібліотеки відбулась зустріч студентів першого курсу медичного
коледжу з поетом і письменником, завідувачем кафедри українознавства і
філософії ІФНМУ, професором, академіком Володимиром Качканом.
Захід був організований спільно кафедрою українознавства і філософії,
науковою бібліотекою та медичним коледжем.
Художньо-естетичне виховання.
Напередодні Дня знань на площі Бастіон традиційно відбулась
урочиста Вчена Рада Івано-Франківського національного медичного
університету присвячена посвяті у студенти першокурсників. Цьогоріч
першокурсниками стали 1050 молодих людей. Майбутнім медикам
випускники передали книгу історії медичного університету.
19 вересня, Івано-Франківський національний медичний університет
відзначив своє 72-річчя. В обласній філармонії відбувся святковий концерт.
Студенти і професорсько-викладацький склад підготували цілу низку
цікавих заходів. У холі філармонії за ініціативи студентського наукового
товариства була організована презентація яскравого і пізнавального видання
про історію й сьогодення університету – ―Альбом Слави‖. Крім того,
студенти презентували оригінальний проект ―Фотомозаїку‖.
У холі центрального корпусу студенти медичного, фармацевтичного,
стоматологічного факультетів і медичного колледжу презентували виставку
квіткових композицій.
До Міжнародного дня студента викладачі Івано-Франківського
національного медичного університету привітали студентів по-особливому і

підготували яскравий танцювальний флеш-моб. Автором ідеї і режисером
стала керівник студентського театрального гуртка ІФНМУ Наталія Козачок,
автором хореографічної постановки флеш-мобу - викладач кафедри фізичної
реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання Олександра Миколаївна
Муліна.
До Дня міста викладачі та студенти Івано-Франківського національного
медичного університету перед центральним корпусом організували читання
поезій Івана Франка. Родзинкою акції стало виконання творів Каменяра
студентами факультету іноземних громадян, які вже традиційно беруть
участь у різноманітних подіях та святкуваннях, що відбуваються в як в
університеті, так і в місті.
11 червня, на площі Івано-Франківського «Бастіону» відбувся другий
Благодійний лікарський бал. Дійство організували студенти ІваноФранківського національного медичного університету за підтримки
ректорату.
Головною метою балу був благодійний збір коштів для придбання
необхідного пульсоксиметру для відділення недоношених дітей ІваноФранківської обласної дитячої клінічної лікарні. Під час балу відбувся
благодійний аукціон. Лотами стали різноманітні витвори мистецтва та
колекційні предмети, які надали викладачі університету. Загалом
організаторам балу вдалося виручити понад 9 тисяч гривень та 100 доларів
США.
20 жовтня, в приміщенні актової зали гуртожитку №2 відбулося
святкування традиційного індійського свята Дівалі. Свято організували
студенти-іноземці нашого університету. Студенти з Індії запросили своїх
колег-студентів з інших країн, а також викладачів університету,
представників ректорату та деканату факультету підготовки іноземних
громадян. Присутні побачили чимало яскравих виступів, які підготували самі
студенти. На сцені звучала музика, пісні, відбувалися запальні танці.
Студенти-іноземці виконали кілька українських пісень. Також на святі
подавали традиційну індійську їжу.
В грудні 2017 року в Київській області (смт. Ворзель) відбудеться
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв студентів-медиків та
працівників лікувальних установ України «Ліра Гіппократа-2017», в якому
традиційно братимуть участь наші студенти.
Принципи національно-патріотичного виховання в ІФНМУ
спрямовані на виховання глибоких патріотичних якостей, формування
ідейних та духовних цінностей у студентів.
20 лютого в Івано-Франківській обласній філармонії відбувся концертреквієм «Білі Ангели», присвячений річниці пам'яті Небесної Сотні і Героям
України. В ході якого, студенти підготували театр поетичного слова і
вокально-хореографічні композиції.
З нагоди 203-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря
традиційно відбулася Шевченківська декада. В рамках якої, в приміщенні
обласної філармонії, відбулася урочиста академія «Кобзарева родина».

Розпочалася академія промовою доцента кафедри українознавства та
філософії Миколи Сулятицького про життя й творчість Т.Г.Шевченка. В
нинішній драматичній й складній політичній ситуації в якій перебуває
Україна, ми всі ще раз пересвідчуємось, що невмирущий Тарас – наш
сучасник. У вшануванні Пророка нації взяли участь мистецькі колективи
університету.
20 березня до медичного університету поспілкуватися зі студентами
завітала командирка підрозділу ―Госпітальєри‖ Яна Зінкевич.
Зараз їй 21 рік, а вона з товаришами вже врятувала близько двох тисяч
життів. На зустрічі дівчина зауважила, що бійцям важко адаптуватися вдома
після пережитого на війні, тому їм слід допомагати. Це завдання стоїть й
перед студентами-медиками.
В червні 2017 року на кафедру травматології та ортопедії ІваноФранківського національного медичного університету на заняття з воєннопольової хірургії, що проходило в учбовій кімнаті навчальноекспериментальної бази, до студентів п’ятого курсу завітав випускник
нашого університету 2014 року, учасник АТО Ростислав Бабич.
Під час зустрічі студенти мали можливість наживо перейняти досвід,
отриманий військовим медиком під час проходження бойової служби на
передовій Сходу України. Послухавши розповідь колишнього студента про
важкі будні роботи на передовій, студенти аргументовано і реально відчули
свій обов’язок як медиків реально вкладати якомога більше зусиль, старань
до навчання теоретичної складової, вдосконалення володінням практичних
навичок надання медичної допомоги, зважаючи на сучасні події в країні.
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 і водночас трагічними моментами нашої історії.
Зокрема, 28 квітня, була представлена виставка, присвячена 74-й
річниці створення Дивізії «Галичина». В ході роботи якої до студентів
звернувся Голова Галицької станиці 1-ї УД УНА «Галичина», учасник боїв
під Бродами Михайло Мулик. Він цікаво і натхненно оповів присутнім про ті
буремні часи нашої історії.
Напередодні свята Покрови, 12 жовтня, працювала виставка,
приурочена 75-ій річниці Української Повстанської Армії та Дню захисника
України. Експонувалася історико-патріотична виставка з фондів ІваноФранківського обласного краєзнавчого музею та приватної колекції
краєзнавця Юрія Гудчака.
А зовсім недавно, 22 листопада, була презентована виставка,
присвячена доленосним подіям
Революції Гідності. Її представив
майданівець, колекціонер і краєзнавець Юрій Гудчак.
В спорткомплексі кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та
фізичного виховання 3 червня відбувся турнір з міні-футболу пам’яті
загиблого в АТО медика, випусника університету Ярослава Чомка.

Вшанувати пам’ять героя зібралися його батьки, родичі, друзі, побратими,
колеги, волонтери-медики.
Народна чоловіча хорова капела «Сурма» ім.Богдана Волосянка з
великим успіхом виступила на другому хоровому фестивалі «Україна – єдина
країна» у Березівських Мінеральних Водах Харківської області, що відбувся
23-26 листопада 2017 року.
Фізичне виховання. Наші студенти продовжують виборювати призові
місця на різного роду спортивних змаганнях.
Так, 23-30 квітня, у м. Тлумачі відбулися фінальні матчі чемпіонату
Івано-Франківської області з волейболу серед команд Першої
ліги. Студентська збірна Івано-Франківського національного медичного
університету за підсумками сезону посіла почесне третє місце.
Одразу п’ять золотих медалей привезли студент ІІ курсу Олександр
Шваб і викладач Заслужений майстер спорту України, доцент кафедри
фізичного виховання та здоров’я Роман Михальчук з чемпіонату світу серед
студентів та чемпіонату Європи серед юніорів, дорослих і ветеранів з
гирьового спорту, які відбулися в угорському місті Печ.
Студенти Олександр Шваб та Ірина Савчин повернулися призерами з
чемпіонату України з гирьового спорту (двоборство), який відбувався в місті
Токмак Запорізької області. Олександр Шваб став чемпіоном України серед
чоловіків та юніорів, а Ірина Савчин піднялася на другу сходинку п’єдесталу
пошани. В активі нашої студентки дві срібні медалі — серед юніорів і
дорослих.
У столиці Білорусі Мінську в липні 2017 року відбувся чемпіонат
Європи з гирьового хортингу. У складі збірної України на престижних
змаганнях виступили студенти Івано-Франківського національного
медичного університету Олександр Шваб та Ірина Савчин і викладач
кафедри фізичного виховання та здоров’я Роман Михальчук. Усі троє стали
чемпіонами Європи!
21 жовтня, на спорткомплексі кафедри фізичної реабілітації,
ерготерапії та фізичного виховання Івано-Франківський національний
медичний університет приймав змагання з міні-футболу в рамках спартакіади
працівників закладів охорони здоров’я Прикарпаття. Спартакіаду
організувала Івано-Франківська обласна організація профспілки працівників
охорони здоров’я. Вона відбувається вже водинадцяте.
Участь у міні-футбольних змаганнях взяли 13 команд. Серед них були
й дві команди, які представляли наш університет. Студенти-медики змогли
набратися додаткового досвіду в матчах проти різних колективів, а команда
викладачів у підсумку стала переможцем змагань.
Студент і викладач Олександр Шваб та Роман Михальчук ІваноФранківського національного медичного університету взяли участь у
чемпіонаті світу з гирьового спорту. Головні змагання сезону відбулися в
місті Лутракі, Греція. Наші спортсмени привезли додому одразу три
нагороди ( дві золоті та одна срібна).
В Івано-Франківській облдержадміністрації, 8 вересня, відбулася

урочиста церемонія нагородження кращих представників галузі фізичної
культури і спорту Прикарпаття з нагоди відзначення професійного свята —
Дня фізичної культури і спорту. Нагороди отримали і викладачі ІваноФранківського національного медичного університету. Подяки ІваноФранківської ОДА та обласної ради отримали викладачі кафедри фізичної
реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання доцент Володимир Левко та
старший викладач Наталія Зінченко.
А на Вічевому майдані Івано-Франківська до дня фізкультури і спорту
відбувся Ярмарок спорту. У події взяли участь студенти нашого університету
та викладачі кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного
виховання. Свою майстерність продемонстрували студенти ІФНМУ, які
займаються у секціях армспорту, баскетболу, футболу, гирьового спорту.
Превентивна робота. Викладачі та студенти медичного університету
приймають активну участь в популяризації здорового способу життя у
молодіжному середовищі.
12 травня, в морфологічному корпусі відбувся семінар для студентів
«Цінність людського життя: реалії і загрози в Україні». Спікером на семінарі
була відомий експерт з питань природного планування сім'ї, голова
всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини», члена
Європейського інституту сімейної освіти «IEEF» Ґеня Самборська.
Темою розмови стали питання відповідального батьківства, проблема
абортів в Україні та світі.
31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням. Ректорат і
студентський профспілковий комітет Івано-Франківського національного
медичного університету провели акцію спрямовану на боротьбу з курінням
та пропаганду здорового способу життя. Кожен цього дня міг обміняти
цигарки на цукерки.
28 травня, студенти Івано-Франківського національного медичного
університету, учасники Європейської медичної студентської асоціації
(EMSA) взяли участь у проведенні Велодня в Івано-Франківську.
Велосипедисти часто зазнають різноманітних травм, тому мали багато
запитань до студентів-медиків (про кровотечі та методи їх зупинки, способи
іммобілізації при переломах, серцево-легенева реанімація,
перелік
препаратів, які необхідно мати у своїй аптечці).
11 вересня, для івано-франківських студентів організували навчальну
програму, метою якої було інформувати про їхні права та посилити
взаємодію між студентами різних етнічних груп. Цей проект реалізовує
«Молодіжна організація «СТАН» спільно з громадською організацією EL &
OL, що підтримує іноземних студентів в Україні коштом гранту Корпусу
Миру (Peace Corps) та Меморіального фонду посла Дж. Крістофера Стівенса.
7 листопада, в Івано-Франківському національному медичному
університеті відбулась лекція для студентів, присвячена юридичній
відповідальності лікарів.
Зі студентами третього курсу медичного факультету спілкувався
кандидат юридичних наук, адвокат, старший партнер адвокатського

об’єднання «Сімейство» Василь Масюк.
Юрист розповів про те, як не допускати юридичних помилок, які
сьогодні часто допускають лікарі. Розмова викликала жваве зацікавлення
молоді. Особливо гаряче студенти обговорювали правові аспекти медичної
реформи.
Соціально-побутова сфера. Триває робота по покращенню санітарногігієнічного стану гуртожитків. Постійно ведуться ремонти холів, сходових
клітин, кухонь та санітарних кімнат, продовжується заміна вікон,
встановлюються сучасні енергозберігаючі світильники, йде заміна
електрощитових, повністю замінена електромережа у гуртожитку №4,
функціонують ліфти у гуртожитках №1,2 та 3. У всіх гуртожитках медичного
університету встановлені та працюють пральні машини. Функціонують
бібліотеки та спортзали.
Щорічно збільшуються витрати на утримання гуртожитків (в 2016 році
– 5.333.325 грн., в 2017 році – 5.977.575 грн.). Але, незважаючи на
вищесказане в адмініструванні гуртожитків назріли зміни, що, власне, і було
підтверджене й надходженням листа з Міністерства освіти та науки України
за підписом заступника Міністра Юрія Рашкевича та листа громадської
організації «Української асоціації студентів» в гуртожитках ІФНМУ
припиненні чергування студентів, обмеження доступу до гуртожитків нами
були зняті ще в 2011 році. Крім того, просимо затвердити проект змін в
гуртожитках Івано-Франківського національного медичного університету. В
гуртожитку №4 та впровадити нові форми та методи управління.
Студентським організаціям за участю юридичного відділу упродовж
місяця привести нормативні документи до відповідності до чинного
законодавства.
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.
На завершення, дозвольте висловити щиру подяку за постійну дійову
допомогу і підтримку ректору Івано-Франківського національного медичного
університету професору Рожку Миколі Михайловичу, всім членам ректорату
викладачам-наставникам, а також всім присутнім в цій залі.

