КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на 2018 рік
№
Термін
Назва заходу
Відповідальні за виконання
п/п
виконання
1
Про затвердження плану заходів з виховної роботи, графіків чергування кураторів у
Січень
Координаційна рада з гуманітарної освіти і
гуртожитках, проведення зустрічей зі студентами, звітів з виховної роботи.
виховання, координаційний методичний
2
Про проведення лекцій, семінарів і бесід, конференцій, «круглих столів», виставок,
центр з виховної роботи, студентського
присвячених історії національно-визвольного руху початку ХХ століття в Україні, річниці
спорту та здорового способу життя.
Злуки, від дня народження С. Бандери. Відзначення Дня Соборності України.
Заступники деканів з виховної роботи.
3
Про проведення благодійних заходів з допомоги бійцям – учасникам АТО.
Голова Студентської ради. Голови
4
Про оформлення стендів, присвячених визначним датам історії України, Героям Небесної
студентських громадських організацій,
Сотні, Героям АТО, видатним діячам України, Університету, захисту прав людини.
факультетів та гуртожитків. Голови
5
Про проведення медико-волонтерських навчань з оволодіння практичними навичками надання
студентських рад факультетів та
першої медичної допомоги, невідкладних станів та військово-медичної допомоги.
гуртожитків. Представники земляцтв
6
Про проведення лекцій, семінарів, бесід з питань формування здорового способу життя,
іноземних студентів. Редакція газети
правової, духовної, художньо-естетичної, трудової і екологічної культури і т. ін.
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.
7
Про роботу кураторів академічних груп та гуртожитків з пропаганди здорового способу життя,
профілактики наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, запобігання та виявлення корупції.
8
Про виконання плану роботи студентського Ради.
9
Про підсумки роботи редакції газети «Alma Mater».
10 Про проведення «Днів Благодіяння», «Днів Милосердя», «Різдвяних вечорів».
11 Про проведення факультетських семінарів для молодих кураторів: «Основи роботи куратора».
12 Різне.
1
Про проведення лекцій, семінарів, бесід з питань поваги до Конституції та законодавства
Лютий
Координаційна рада з гуманітарної освіти і
України, державної символіки, державної мови, поваги до батьків, жінки-матері, культури та
виховання, координаційний методичний
історії рідного народу.
центр з виховної роботи, студентського
2
Про залучення студентів до народних колективів «Горицвіт» та «Музи Гіппократа». Про
спорту та здорового способу життя.
творчу роботу Клубу художньої самодіяльності Університету.
Заступники деканів з виховної роботи.
3
Про проведення круглих столів, лекцій, бесід з питань запобігання та виявлення корупції.
Голова Студентської ради. Голови
4
Про проведення конкурсу-огляду на гуртожиток зразкового порядку і дозвілля та конкурсустудентських громадських організацій,
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огляду на кращу кімнату в гуртожитку.
Про роботу Web-сайту Університету з поновлення інформації. Про роботу читальних кімнат у
гуртожитках.
Про вдосконалення волонтерського руху Університету та напрямки його роботи, проведення
тематичних вечорів-оглядів команд КВК, «Що? Де? Коли?»; Брейн-рингу факультетів.
Про проведення змагань «Універсіади Університету» та спортивно-масових заходів «Спорт
для всіх» у гуртожитках.
Про проведення анкетування Студентською Радою.
Організація кураторами груп тематичних бесід на тему «Визначні постаті України»:
«Й. Сліпий – Верхо́вний Архієпи́скоп, єпископ УГКЦ кардинал РКЦ».
Організація та проведення тематичних конференцій, вечорів, круглих столів, лекцій,
семінарів, бесід із вшанування пам’яті «Героїв Небесної Сотні», «Героїв, полеглих за
Україну в зоні АТО».
Різне.
Про проведення круглих столів, лекцій, бесід стосовно участі медичних працівників у
подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.
Про відвідування студентами музеїв Університету, Львова, театрів, пам’яток історичної
спадщини України, замків Львівщини.
Про проведення лекцій, семінарів, бесід до дня народження Т.Г. Шевченка та ХVІІІ-го
міжфакультетського фестивалю «Т. Г. Шевченко і сучасність».
Проведення зустрічів членів ректорату зі студентами, які мешкають у гуртожитках, та вечорів
дружби зі студентами зарубіжних країн.
Організація кураторами груп тематичних бесід «Визначні постаті української культури і
літератури»: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Сосюра, Максим
Рильський, Олесь Гончар, В. Івасюк та ін.».
Про виконання мовного законодавства – ст.ст. 10, 11 Конституції України.
Про виконання заходів запобігання та виявлення корупції та організацію зустрічей з
працівниками Личаківського відділу ГУНП у Львівської області.
Різне.
Про проведення бесід, семінарів, вечорів на тему: «Чорнобильська катастрофа: підсумки та
перспективи».

факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети «Alma
Mater». Прес-центр. Художня рада.

Березень

Координаційна рада з гуманітарної освіти і
виховання, координаційний методичний
центр з виховної роботи, студентського
спорту та здорового способу життя.
Заступники деканів з виховної роботи.
Голова Студентської ради. Голови
студентських громадських організацій,
факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.

Квітень

Координаційна рада з гуманітарної освіти і
виховання, координаційний методичний
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Про проведення культурно-масових, оздоровчо-фізкультурних та спортивних заходів серед
студентської молоді.
Про моніторинг і оновлення інформації на офіційному Web-сайті Університету.
Про проведення семінарів, бесід, зустрічей з ветеранами з нагоди завершення ІІ Світової війни.
Про умови побуту і навчання студентів у гуртожитках, дотримання ними Положення про
студентський гуртожиток та правил проживання.
Про проведення Днів довкілля з упорядкування територій Університету, лісопарків, музеюзаповідника «Личаківський цвинтар» та могил професорів Університету, які поховані на
кладовищі. Проведення екологічних екоекспедицій.
Про проведення Дня благодіяння, Дня милосердя, Дня Матері.
Про виконання заходів запобігання та виявлення корупції та організацію зустрічей з
працівниками ГУНП у Львівської області та Личаківського відділу ГУНП у Львівської
області.
Підсумки анкетування Студентським парламентом.
Різне.
Про підготовку до проведення Свята випуску лікарів і провізорів.
Травень
Про проведення та організацію участі студентів у заходах з нагоди Дня пам’яті жертв
політичних репресій та репресій нацменшин.
Про проведення звітно-виборчих конференцій студентського парламенту Університету та
студентських рад факультетів і гуртожитків.
Про найважливіші міжнародні заходи гуманітарного спрямування, у т.ч. в галузі культури,
освіти, науки та сфері туризму.
Про виконання планів роботи кураторами факультету післядипломної освіти, кураторами у
гуртожитку та дотримання ними Положення про студентський гуртожиток та правил
проживання.
Про організацію кураторами груп тематичних бесід на тему «Визначні постаті України»:
«М.Грушевський, Є. Петрушевич, П. Орлик, Ю. Липа» і ін.
Про санітарно-просвітницьку роботу серед студентів з пропаганди ЗСЖ.
Про підготовку СОТ «Медик» до літнього сезону.
Різне.
Про участь у заходах, присвячених «Дню медичного працівника» та відзначення кращих
Червень

центр з виховної роботи, студентського
спорту та здорового способу життя.
Заступники деканів з виховної роботи.
Голова Студентської ради. Голови
студентських громадських організацій,
факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.

Координаційна рада з гуманітарної освіти і
виховання, координаційний методичний
центр з виховної роботи, студентського
спорту та здорового способу життя.
Заступники деканів з виховної роботи.
Голова Студентської ради. Голови
студентських громадських організацій,
факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.
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медичних працівників Університету.
Про проведення тематичних лекцій, семінарів, бесід до річниць прийняття Конституції
України та Незалежності України.
Про роботу волонтерських груп Університету та підсумки проведення «Днів благодіяння» і
«Днів Милосердя».
Про організацію кураторами груп тематичних бесід на тему «Визначні постаті України»:
«А. Шептицький - український релігійний діяч, граф. Єпископ УГКЦ».
Про участь у молодіжному фестивалі «Зашків – 2018» та відзначенні річниці від дня
народження Євгена Коновальця.
Про підготовку гуртожитків до навчального року.
Про проведення засідань Координаційної ради з гуманітарної освіти і виховання, художньої
ради, редакційної колегії газети «Alma Mater», центру соціологічних досліджень
Студентського парламенту.
Про підготовку проведення Свята урочистого посвячення у студенти.
Про поселення студентів І-х курсів, дотримання ними Положення про студентський
гуртожиток та правил проживання.
Про проведення виховних, оздоровчо-фізкультурних та спортивно-масових у спортивнооздоровчому таборі «Медик» у літньому сезоні 2018 року.
Різне.
Про підсумки проведення виховної роботи кураторами у групах та гуртожитках за І-е півріччя. Вересень
Про роботу груп милосердя та студентів-волонтерів.
Про організацію дозвілля, заходів із ЗСЖ, ФКіСп, профілактики та протидії поширенню
інфекційних і неінфекційних захворювань серед студентів.
Розвиток зв’язків студентів Університету з молодіжними організаціями і студентами вищих
навчальних закладів м. Львова, України, ЄС.
Про виконання заходів запобігання та виявлення корупції та організацію зустрічей з
працівниками ГУНП у Львівської області та Личаківського відділу ГУНП у Львівської
області .
Про проведення кураторами груп санітарно-освітньої роботи у гуртожитках і конкурсу з
санітарного стану кімнат гуртожитків.
Про проведення лекцій, семінарів і бесід на тему: «Видатні лікарі Галичини» - М. Панчишин.
Про роботу СОТ «Медик» у літньому сезоні 2018 року.

виховання, координаційний методичний
центр з виховної роботи, студентського
спорту та здорового способу життя.
Заступники деканів з виховної роботи.
Голова Студентської ради. Голови
студентських громадських організацій,
факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.

Координаційна рада з гуманітарної освіти і
виховання, координаційний методичний
центр з виховної роботи, студентського
спорту та здорового способу життя.
Заступники деканів з виховної роботи.
Голова Студентської ради. Голови
студентських громадських організацій,
факультетів та гуртожитків. Голови
студентських рад факультетів та
гуртожитків. Представники земляцтв
іноземних студентів. Редакція газети
«Alma Mater». Прес-центр. Художня рада.
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Різне.
Про підготовку відзначення 234-ї річниці заснування Університету
Жовтень
Про відвідування Національного музею імені Андрея Шептицького протягом року.
Про проведення «Днів Благодіяння» та «Днів Милосердя».
Про проведення вечорів, лекцій, семінарів і бесід на честь 76-ї річниці створення УПА, до 100ї річниці утворення ЗУНР та відзначення річниці визволення України від німецькофашистських загарбників.
Про проведення лекцій, семінарів і бесід з відзначення річниць народження С. Петлюри, Є.
Петрушевича, Р. Шухевича, М. Тарнавського, П. Орлика, Патріарха Й. Сліпого,
Митрополита А. Шептицького, М. Шашкевича і ін.
Про роботу СТЕМів та клубів з питань культури та духовності студентської молоді і зустрічей
з видатними науковцями, лікарями, політичними діячами.
Про проведення екскурсій студентів І-х курсів до Музею історії медицини Галичини та Музею
ЛНМУ імені Данила Галицького.
Про проведення акції «Передаймо нашим нащадкам дорогий скарб – українську мову» до Дня
української писемності та мови і стан виконання мовного законодавства в Університеті,
ст.ст.10, 11 Конституції України.
Про проведення «Конкурсу-огляду на кращий гуртожиток зразкового порядку і дозвілля» та
«Конкурсу-огляду на кращу кімнату в гуртожитку».
Різне.
Про проведення тематичних лекцій, семінарів і бесід на тему «Значення референдуму про
Листопад
підтвердження Акту Незалежності України».
Про найважливіші міжнародні заходи гуманітарного спрямування, у т.ч. в галузі культури,
освіти, науки та сфері туризму.
Про проведення конкурсу на кращий фотознімок, малюнок, різьблення по дереву, вишиванку,
присвячених Дню студента.
Про проведення «круглих столів», бесід, семінарів та Вечора-реквієму до річниці Голодоморів
в Україні 1932-1933 рр., 1946-1947 рр.
Про проведення лекцій, семінарів і бесід з нагоди річниці утворення Збройних сил України та
семінарів і лекцій на тему: «Слово про генералів Мирона Тарнавського, Романа Шухевича»,
Євгена Коновальця, Маркіяна Шашкевича ».
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Про проведення конкурсів на кращого наставника академічної групи та кращу кафедру з
організації навчально-виховної роботи.
Про проведення благочинної акції до Дня Святого Миколая «Допоможемо дітям-сиротам».
Різне.
Про проведення заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру «Права людини» у Грудень
рамках Всеукраїнського тижня права.
Про проведення дня Святого Миколая в Університеті та заходів щодо святкування Різдва
Христового, Свята Маланки у студентському містечку.
Про виконання плану виховної роботи кураторами груп та гуртожитків у ІІ півріччі.
Про організацію заходів безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під
час зимових Різдвяних канікул.
Про участь у всеукраїнських акціях «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без
куріння», «День діабету», «Серце до серця», Всеукраїнського Дня здоров'я, Всеукраїнського
тижня права і т. ін.
Про проведення семінарів та лекцій на тему: «Про заходи щодо підвищення ефективності
виховної роботи з профілактики наркоманії серед молоді».
Про участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських мистецьких творчих конкурсах,
змаганнях КВК, спортивних змаганнях, заходах за участю студентів – учасників
волонтерського руху.
Про виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції в Університеті.
Про затвердження Календарного плану роботи відділу гуманітарної освіти і виховання на
2019 рік.
Різне.
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