
Доповідь
29 листопада 2022 року 

на Вченій раді: “Стан виховної роботи в університеті: досягнення та
перспективи”.

24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. 
О п'ятій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій 
території України та почали повномасштабний воєнний наступ.

Виховна робота завжди була невід’ємною складовою освітнього процесу, 
а зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість складно 
переоцінити.

Життя влаштувало справжній іспит як для нашого університету так і для 
виховного підрозділу, зокрема. Всі, без виключення події, що відбулися і 
відбуваються дають відповідь на питання: чи досягаються і наскільки є 
пріоритетними принципи сформульовані у Концепції виховної роботи, які були 
приняті Вченою радою університету 26 листопада 2013 року, а саме:

- формування національної свідомості і людської гідності, любові до 
Батьківщини, свого народу;

- формування соціальної активності та відповідальності особистості через 
включення вихованців у процес державотворення;

- утвердження почуття господаря країни, відповідальності за її долю, 
іціативності.

З перших днів війни Студентські організації ІФНМУ створили 
координаційний центр, що працював у центральному корпусі вишу за кількома 
напрямками: хтось займався ліками, хтось продуктами, засобами гігієни були 
логісти, які розвозили пакунки з допомогою та група швидкого реагування 
(Мальтійська Служба Допомоги, будинок «Просвіта»). Студенти 
зорганізувалися та налагодили чітку роботу, кожен знав що і коли потрібно 
робити. Були організовані пункти збору одягу, медикаментів - необхідну 
допомогу відправляли в Київ, Харків, Миколаїв, Кропивницький. Студенти, 
інтерни та викладачі збирали аптечки бійцям на передову. На вхідних дверях 
центрального корпусу щодня оновлювався список потреб. Кожного дня 
додавалися бажаючі і з’являвся новий напрямок в роботі.

Базовий курс «Надання невідкладної допомоги в умовах війни» для всіх 
охочих без медичної освіти проводив в приміщенні центрального корпусу 
завідувач кафедри травматології та ортопедії професор Вадим Сулима. Всі ці 
заходи збирали велику авдиторію зацікавлених, серед яких були і містяни, і 
тимчасово переселені особи. Присутні навчалися робити серцево-легеневу 
реанімацію й зупиняти кровотечу за допомогою джутів-турнікетів чи 
підручних засобів.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини викладачі 
медичного університету проводили курси з надання домедичної допомоги в 
умовах бойових дій. Студентів вишу, медпрацівників та охочих містян 
навчали проводити огляд травмованих, серцево-легеневу реанімацію, а також 
зупиняти кровотечі.



На початку березня на базі ІФНМУ розпочав свою роботу Центр 
психологічної підтримки під керівництвом завідувача кафедри психіатрії, 
наркології та медичної психології Михайла Пустовойта. На психотерапевтичні 
зустрічі приходили переміщені особи, містяни, волонтери.

Фахівці ІФНМУ здійснювали виїзні огляди евакуйованих дітей з 
Харківщини на базі санаторію «Смерічка», що у Ворохті. Згодом до санаторію 
виїхала група майбутніх фельдшерів, студентів фахового медичного коледжу 
університету, які проходили практику й допомагали працівникам закладу як 
фахово, так і організаційно.

Наприкінці березня вихованці та працівники чернігівського центру 
соціально-психологічної допомоги разом зі своїми вихованцями отримали 
нову домівку на Прикарпатті (санаторій у Рожнятівському районі).

Фахівці нашого університету провели консультативні огляди 
евакуйованих дітей. Усього було оглянуто 31 дитина.

На базі навчально-практичного центру «Фармація» спеціалістами, 
студентами-медиками та інтернами було налагоджено виготовлення 
протигрибкових ліків та крему для швидкого загоювання ран для наших воїнів 
на передовій. Виготовлені ліки передавалися волонтерам, а ті доправляли 
військовим. Команду фахівців організувала деканесса фармацевтичного 
факультету Івано-Франківського національного медичного університету Ірина 
Федяк.

Студенти медичного університету упродовж всіх останніх місяців 
приймали активну участь в заходах, які покликані наближати нашу перемогу:

- 15 червня, у середмісті Івано-Франківська відбувся турнір з баскетболу 
3x3 «Крок за кроком до перемоги», головною метою якого став збір 
коштів для купівлі автомобіля для наших захисників. Серед десяти 
чоловічих команд перше місце здобула команда Івано-Франківського 
національного медичного університету.

- 4 вересня, на Вічевому майдані пройшли змагання за звання чемпіона з 
баскетболу. Спорстмени збирали кошти на квадрокоптери для Збройних 
Сил України.

- З липня, в Палаці Потоцьких відбулася інтелектуальна гра у форматі 
«Що? Де? Коли?». Студентську медичну спільноту представили 
першокурсники. Окрім можливості перевірити свої інтелектуальні 
здібності, учасники мали не менш важливу місію -  допомог™ ЗСУ. 
Зібрані кошти передали 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді 
"Едельвейс".

- студенти і випускники зуботехнічного відділення Фахового медичного 
коледжу ІФНМУ організували збір необхідних засобів для прифронтового 
стоматкабінету.

- з ініціативи редакційної колегії університетської газети «Ескулап-ІФ» в 
університеті пройшов благодійний форум «Посмішка майбутнього: яка 
вона?». Своїми знаннями та досвідом зі студентами ділилися професійні 
стоматологи. До збору коштів для потреб парамедиків-госпітальєрів 
долучилися студенти-стоматологи. Усього форум зібрав та передав 34 тис. 
грн для потреб ЗСУ.
У період становлення української державності, коли Україна ціною життя



Героїв, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює 
свободу і територіальну цілісність, проблема національно-патріотичного 
виховання набуває особливої значущості.

У День єднання, 16 лютого, в Івано-Франківському національному 
медичному університеті відбулась урочиста церемонія підняття Державного 
прапора України. У внутрішньому дворику центрального корпусу лунав 
Державний гімн.

20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. 
Студенти Івано-Франківського національного медичного університету разом із 
відділом освітньо-виховної роботи створили короткометражний фільм, 
присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні.

В квітні на базі університетської бібліотеки пройшли заняття для 
тимчасово переміщених осіб, які виявили бажання підвищити свою 
українськомовну компетентність. Курси проводили викладачі кафедри 
мовознавства.

В університеті до 3 1-ї річниці Незалежності України провели творчий 
студентський конкурс. Ініціатива Студенського профкому та платформи 
ШИМи БМ зібрала цікаві творчі роботи студентів Фахового медичного 
коледжу та університету. Свої доробки подали як студенти перших курсів, так 
і шестикурсники. Усього -  15 учасників. Поезія, декламація, авторські пісні, 
малюнки, відеороботи.

Патріотичному вихованню сприяють виступи народної чоловічої хорової 
капели «Сурма» ім.Б.Волосянка. В Іллінцях, що на Закарпатті, відбувся V 
міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу ім. Віталія 
Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине». Народна аматорська чоловіча 
хорова капела «Сурма» ІФНМУ завоювала перше місце і була нагороджена 
відповідним дипломом.

14 жовтня, в День захисників і захисниць України відзначали також свято 
Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 80-ту річницю 
створення Української Повстанської Армії. Ці дати пов'язані між собою, 
символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію. Цьогоріч 
захисників і захисниць як ніколи багато. Не всі вони тримають зброю, але 
кожен робить все, що наблизити нашу перемогу. Відзначаючи цей день в холі 
центрального корпусу ІФНМУ була розгорнута фотовиставка, а студенти- 
медики із освітньо-виховним відділом створили літературно-музичну 
композицію.

Дев’ятого листопада за підтримки Івано-Франківського обласного музею 
національно-визвольної боротьби ім. Степана Бандери та народного дому 
«Княгинин» у бібліотеці ІФНМУ колектив студентського театру "Атоге" 
ІФНМУ продемонстрував виставу «...Червоні маки розцвіли». Історія 
сюжету заснована на реальних подіях. Захід був присвячений 80-річчю 
створення УПА.

Щодня війна забирає від нас найкращих синів України. Згадаємо сьогодні 
полеглих в боях за свободу нашої Батьківщини:

Випускник ІФНМУ Ярослав Чомко - молодший лейтенант медичної 
служби резерву, старший ординатор госпітального відділення, 1-а окрема 
медична рота ім. Пирогова, Північне ОТО НГУ. Загинув від кулі снайпера в



спину, допомагаючи пораненому військовому на полі бою 12 січня 2015 р., м. 
Артемівськ, Донецька область.

Випускник ІФ НМ У Дмитро Бут -  молодший лейтенант, начальник 
евакуаційного відділення медичної роти 24 окремої механізованої бригади. 
Трагічно загинув 11 червня 2020 р. в районі м. Світлодарськ, Бахмутський 

район, Донецька область.
Старший викладач кафедри мовознавства Юрій Чопик - старший 

лейтенант медичної служби 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 
26 лютого 2022 року в Херсонській області.

Вони стають нашою історією, героїчною пам’яттю і вічним болем.
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.

Особливо актуальною благодійність є в наш непростий час.
За доброю традицією в Івано-Франківському національному медичному 

університеті у грудні відбуваються численні благодійності. Студенти-медики 
та куратори долучились до акції Святий Миколай іде до сиріт. Майбутні 
лікарі пішли до Мальтійської Служби Допомоги, взяли там листи до святого 
Миколая від діток з особливими потребами. За цими листами студенти 
підготували подарунки. Вони закупили, канцтовари, засоби гігієни, спортивні 
товари, іграшки, теплі речі, новорічну ялинку, проектор, солодощі тощо.

Найактивнішу участь в акції взяли студенти третього курсу (1, 2, 4, 7, 10, 
83, 31 групи), другого (31,41 групи) та першого курсу (1, 92 групи).

Також, студенти нашого університету відвідали навчально- 
реабілітаційний центр №2 в Івано-Франківську, де навчаються та проходять 
реабілітацію діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Спільними зусиллями студенти, їх друзі та родичі, куратори, викладачі 
зібрали кошти, за які придбали тренажери, навчальні столи, спортивний 
інвентар, модульні меблі, розвиваючі ігри та іграшки.

Студенти другого курсу 81-83 груп із своїми кураторками організували 
допомогу для діток онкогематологічного відділення івано-франківської 
обласної дитячої клінічної лікарні. Вони зібрали понад 7 тисяч гривень. На ці 
гроші закупили ліки, які так необхідні дітям. Придбали понад 80 систем для 
переливання крові, гепарин, дексалгін, преднізолон та інші препарати.

На День святого Миколая члени студентського самоврядування 
відвідали Надвірнянський будинок дитини. Студенти-медики привезли діткам 
подарунки та провели з малечею час.

Студентки четвертого курсу Юлія і Тетяна Барбанові протягом 
листопада і грудня зібрали кошти для онкохворих малюків та підлітків. Цього 
року їм вдалося зібрати рекордну суму — понад 70 тисяч гривень. Це дало 
змогу допомогти 13 дітям , які найбільше потребували цих грошей.

20 жовтня, відбувся Благодійний Осінній бал. Учасниками балу стали 
близько сотні студентів коледжу всіх курсів та спеціальностей. Вдалося 
зібрати 10 тисяч гривень. Усі кошти, виручені протягом заходу, використають 
для допомоги дітям-сиротам, що прибули із зони активних бойових дій.

Війна принесла не тільки сльози та горе у наші домівки. Вона додала 
багатьом сміливості та рішучості. Сьогодні українське суспільство



трансформується, росте, зміцнюється. Сила і згуртованість нам зараз потрібна 
як ніколи, аби вистояти у цій війні. Допоки кожен з нас тримає свій фронт -  
волонтерський, лікувальний, науковий, мовний -  ми непереможні!


