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`  Виховна робота  
 
 Нові реалії діяльності вищих навчальних закладів у сучасних умовах модернізації вищої 

освіти , посилення ролі людського та духовного факторів у соціумі акцентують увагу суспільства 
на підготовці майбутнього спеціаліста. Тому головною стратегічною метою виховної роботи у 
Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського є виховання соціально-активної 
особистості, яка здатна до волевиявлення, максимального розкриття та реалізації власної 
індивідуальності, спеціаліста професіонала, якому притаманні глибокі знання в галузі медико-
теоретичних та клінічних дисциплін, різнобічна загальна культура, християнські етичні засади, 
усвідомлення національно-державних і загальнолюдських пріоритетів з стійкими моральними та 
правовими засадами, висококваліфікованого, конкурентноспроможного та ініціативного 
спеціаліста-медика. Формування у студентів таких особистісних якостей , як масштабне 
аналітичне мислення , вміння тісно поєднувати свої права та обов’язки, вміння захищати свої 
права та  інтереси , відповідальність і творчість у виконані професійних обов’язків.  

 

 

Зміст роботи, тематика заходів 
Термін 

виконання 
Хто виконує Хто контролює 

 
Організувати: 

   

▪ забезпечення керівниками академічних груп, 
студентських об’єднань, клубів, гуртків, 
секцій; 

до 1.09.22 Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ роботу: 

− методичного об’єднання керівників 
академічних груп 

− керівників академічних груп 

− ради з пропаганди правових знань та 
профілактики правопорушень 

− адаптації студентів нового набору  

до 1.09.22  Н. Юристовська 
керівники 

академічних груп 

Ю.Кривко 

− загальноакадемічного старостату  декани Ю.Кривко 

− студентських об’єднань, клубів, шкіл, секцій, 
скласти розклад їх засідань; 

 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

▪ проведення семінарів голів студентських 
об’єднань; 

до 30.09.22 голови метод 
об’єднань. 

Ю.Кривко 

▪ фонд соціального захисту студента; до 30.09.22 студентський 
профком 

Ю.Кривко 

▪ залучення у студентські об’єднання школи, 
гуртки, секції студентів нового набору; 

▪ студентських об’єднань, клубів, шкіл, секцій, 
скласти розклад їх засідань; 

до 30.09.22 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

▪ залучення студентів всіх груп відповідно до їх 
здібностей до роботи в студентських 
об’єднаннях, спортивних секціях, до активної 
роботи в художніх колективах ; 

до 30.09.22 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

Систематично організовувати і проводити:    

1 

▪ диспути, дискусії, круглі столи, прес-
конференції з найбільш важливих подій в 
країні, за кордоном; 

2 

впродовж 
навч. року 

3 

кафедра 
гуманітарних та 

соц.-економ. 
дисциплін 

4 

Н. Юристовська 
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▪ екскурсії: 

- у меморіально-архітектурні ансамблі 
м. Львова  

- в музеї м. Львова для глибокого вивчення 
історії рідного краю: 

- Михайла Грушевського 
- Івана Франка 
- Івана Труша 
- Львівську картинну галерею 
- Олекси Новаківського 
- Соломії Крушельницької 
- етнографії і художнього промислу 
- Леопольда Левицького 
- медицини ім. Панчишина 
- Івана Федорова 
- Національний музей (вул. Драгоманова) 
- Андрія Манастирського 
- „Підземеллями Львова”; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академічних груп 

керівники 
студентських 

об’єднань 

 

Н. Юристовська 

▪ туристичні екскурсії по Україні для вивчення 
історії нашої держави: 

▪  Батурин 

▪ Чернігів 

▪ Крути  

− Крехівський монастир  

− с. Кривче, печера „Кришталева” 

− „Місто Київ - столиця України” 

− Камінець-Подільський, Хотин – міста історії 
та архітектури” 

− с. Нагуєвичі. Музей-садиба І.Франка” 

− с. Колодязне, Музей-садиба Л.Українки” 

− Унівський монастир; 

− м. Коломия, Івано-Франківська область 

− Манявський Скит (Івано-Франківська 
область) 

− м. Берестечко – музей „Козацькі могили” 

− с. Зарваниця (Тернопільська обл.) 

− с. Млинки, „Тернопільські печери” 

− с. Страдч , Хресна дорога; 

− с.Тустань 

впродовж 
навч. року 

керівники 
студентських 

об’єднань  

керівники 
академічних груп 

 

Н. Юристовська 

▪ виховні години та історико-літературні 
музичні композиції, на яких знайомити 
студентів з історичними документами 
проголошення незалежності України: 

 впродовж 
навч. року 

керівники  
академічних груп 

викладачі 
суспільних  

декани 

 

− „Конституція України: історія і сучасність” 

− „Святині української землі” 

− „Шлях України до самостійності і 
незалежності” 

− „Україна: поступ вперед” 

„Святиться ім’я твоє, Україно”; 

 дисциплін  

1 
 

▪ засідання Ради з профілактики 
правопорушень та пропаганди правових 
знань. Обговорювати питання дисципліни 
студентів в групах та в академії; 

2 
 

впродовж 
року 

3 
 

Н. Юристовська 

4 
 

Ю.Кривко 
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▪ зустрічі студентів та викладачів з 
працівниками правоохоронних органів, 
прокуратури, працівниками ДАІ, ГО «Легіон 
світла»; 

впродовж 
року 

Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ зустрічі із студентськими капеланом; впродовж 
навч. року 

кер. акад.груп. Н. Юристовська 

▪ зустрічі з діячами мистецтва, творчою 
інтелігенцією міста при організації екскурсій в 
театри та музеї Львова; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп.  

 

Н. Юристовська 

▪ індивідуальну роботу зі студентами груп для 
виявлення їх індивідуальних здібностей; 

постійно керівники груп Н. Юристовська 

▪ цілеспрямовану індивідуальну роботу зі 
студентами, схильними до правопорушень. 

постійно адміністрація 
 

Ю.Кривко 

 
Спланувати: 

   

▪ діяльність студентського самоврядування; до 15.09.22 А.Різун Н. Юристовська 

▪ спільну роботу з закладами охорони здоров’я  
- базами практичного навчання студентів; 

до 15.09.22 кер.акад.груп Н. Юристовська 

▪ спільну роботу з  правоохоронними 
органами; 

до 30.10.22 керівники 
академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ проведення виховних заходів із закладами 
культури (театрами, музеями, картинними 
галереями тощо), зустрічей з науковими 
працівниками, митцями, письменниками, 
музикознавцями, діячами науки і культури; 

до 30.09.22 керівники 
акад.груп 

Н. Юристовська 

▪ проведення заходів з батьками студентів 
академії; 

жовтень    
2022 

декани керівники 
акад. груп 

Н. Юристовська 

▪ спільні заходи з школами м. Львова для 
профорієнтаційної роботи; 

до 30.10.22 науко-педагогічні 
та педагогічні 
працівники 

академії 

Н. Юристовська 

1 
 
Провести: 

   

▪ урочисте посвячення у студенти Львівської  
медичної академії ім. Андрея Крупинського; 

31.09.22 Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ фольклорно-етнографічний конкурс „Допоки 
є Шевченка мова, то доти Україна є ” 

листопад – 
грудень 

2022 

Н. Юристовська 
керівник клубу 

„Берегиня” 

Ю.Кривко 

▪ день пам’яті „Чорнобиль: біль народу” 26.04.23 викл. кафедри 
проф.орієнт. дисц. 

Н. Юристовська 

▪ відзначення національних свят:   

Н. Юристовська 

− День заснування армії УПА  

−  
− День пам’яті Героїв Небесної сотні 

жовтень 
2022 

лютий 2023 

кафедра 
гуманітарних та 

соц.-економ. 
дисциплін  

− День соборності України 20.01.23  

− урочистий Шевченківський вечір „ Той, хто 
прорік націю ” 

березень 
2023 

 

▪ відзначення міжнародних свят:    

− міжнародний день студентів  17.11.22 студ.профком Н. Юристовська  

− міжнародний день інвалідів 3.12.22 керівники 
акад.груп 

 

− свято Валентина 14.02.23 студентське 
самоврядування, 

братство 

 

− міжнародний день сміху, КВК “МЕДСАТ 
2022” 

1.04.23 керівники 
акад.груп 

 

− міжнародний День матері „ Мамо, мамо, 
рідна і кохана ” 

травень 
2023 

клуб „Берегиня”  
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− міжнародний день медсестринства; травень 
2023 

Кафедра 
внутрішньої 
медицини і 
управління 

охороною здоров’я  

 

▪ відзначення свят народного календаря:    

− вечорниці на Андрія 13.12.22 гол. студ. об’єд.  Н. Юристовська 

− свята осінньо-зимового циклу (свято 
Миколая, Новий 2023 рік, Різдвяні Свята) 

12.22–01.23 студентський 
профком 

− свята весняно-літнього циклу (Стрітення, 
Пасха); 

03.23 - 05.23 студентське 
самоврядування 

 

▪ відзначення професійних свят:    

− Дня працівника освіти  жовтень 
2023 

Н. Юристовська 
Декани, завідувач 
відділенням, 
керівники 
академічних груп, 
Н.Юристовська, 
студ. профком, 
студентське 
самоврядування. 

Ю.Кривко 

 

− Дня медичного працівника 
 

червень 
2023 

студ.профком 
студ.братство 

 

Н. Юристовська 

 
▪ урочисті випускні вечори 

   

Зимовий випуск: 

− спеціальность „Сестринська справа”  
 
весняний випуск: 

− спеціальності „Сестринська справа”  

− спеціальності „Акушерська справа” 
 
 

 
Грудень2022-
січень 2023 

 
 

до 01.04.23 

керівники 
випускних груп 

Н. Юристовська 

1 2 3 4 
літній випуск: 

− спеціальності „Лабораторна діагностика” 

−  спеціальності „Стоматологія ортопедична” 

− спеціальності „Стоматологія” 

− спеціальності „Сестринська справа” 

до 09.07.23  
 

керівники акад. 
груп 

Н. Юристовська 

 
Підготувати і провести: 

   

▪ звітно-виборні збори студентського 
самоврядування всіх рівнів 

09.22 А.Різун Н. Юристовська 

▪ аналіз побутових умов студентів, надавати їм 
постійну допомогу в соціальному захисті. 

постійно А.Різун Н. Юристовська 

▪ серію загально-факультетських заходів для 
ознайомлення з духовною культурою нашого 
народу 

згідно плану 
студ. 

об’єднань 

декани Н. Юристовська 

▪ тематичні збори та виховні години на теми:    
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− “Народ, нація, держава” 

− „Герб, гімн і прапор України – 

українські національні символи і 

святині”; 

− „Державні та національні свята 

українського народу”; 

− “Державні та національні свята 

українського народу”; 

− “Незалежність, свобода, 

суверенітет”; 

− “Нація, державність, націоналізм”; 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп. 

Н. Юристовська 

    
▪ тематичні батьківські збори: 

− Рід, сім’я  і родина.” 

− „Сімейна обрядовість” 

− „Джерело моральних цінностей – сім’я” 

− „Шлюб з точки зору релігії і психологї” 

− „Батьки і діти” 

− „Вплив сімейних стосунків між батьками 
на  особистість підлітка” 

− „Виховання розумних потреб у сім’ї”; 

впродовж 
року 

керівники 
академ.груп 

декани, завідувач 
відділенням, 

завідувачі кафедр 

Н. Юристовська 

▪ бесіди в групах нового прийому про значення 
фізичної культури і спорту в житті людини: 

- „Здоровий спосіб життя – шлях до 

порятунку”. 

- „Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я 

людини”; 

- Умови і складові здорового способу 

життя суспільства і людини”; 

- „Шкідливий вплив алкоголю, 

наркотичних, токсичних речовин на 

організм людини”; 

- „Вплив рухової активності на здоров’я 

людини”; 

- “Роль спорту в сучасному суспільстві” 

- “Роль фізичної культури і спорту в 

національно-патріотичному вихованні” 

“Національні види фізичної культури і 
спорту. Козацькі забави. Система фізичного 
виховання у запорізьких козаків” 

впродовж 
року 

викладачі 
фізвиховання 

кафедра психічного 
та фізичного 

здоров’я  

 
„Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних, 
токсичних речовин на організм людини”  

− „Способи профілактики венеричних 
захворювань і СНІДу” 

   

− „ Наркотики – соціальне зло”.    

 
Ознайомити студентів: 

   

▪ з героїчним минулим українського народу; впродовж 
навч. року 

керівники студ. 
об’єднань 

керівники груп 

▪ з національною символікою, історією 
козацтва та історією української держави: 

- „ Україна  понад усе”; 

− „Шляхи української незалежності”;  

− „Козаччина України”; 

впродовж 
навч. року 

керівники  
академічних груп 

Н. Юристовська 
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− „З любов’ю до землі своєї”;  

− “З історії державних символів”  

− „Я – патріот України”; 

   

▪ з „Правилами внутрішнього розпорядку 
академії”, правилами дорожнього руху, 
основами законодавства; 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп. 

викладачі 
дисциплін 

декани 

▪ вести профілактичну роботу з метою 
попередження правопорушень. 

  

 
Формувати у студентів:  

   

▪ загальнолюдські цінності, які ґрунтуються на 
засадах християнської моралі: любові, 
справедливості, доброти, сумлінності, 
співчуття, милосердя, чесності, правдивості, 
повазі до людської гідності, працьовитості, 
збереженні сімейних традицій; 

впродовж 
першого 
семестру 

педагогічні та 
науково-педагогічні 

працівники 
академії ,керівники 

груп 

Н. Юристовська 

▪ високі естетичні смаки, знайомити з 
українською національною культурою, брати 
участь в охороні пам’ятників історії та 
культури; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп., 
керівн. студ. 
об’єднань  

Н. Юристовська 

▪ любов до професії, знань щодо місця та 
здобутків української медицини в контексті 
досягнень світової медичної науки, 
принципів загальної та специфічної 
профілактики захворювань основ 
професійної етики та деонтології; 

впродовж 
року 

декани, завідувач 
відділенням 

педагогічні та 
науково-

педагогічні 
працівники 

академії 

Ю.Кривко 

▪ культуру екологічного мислення та 
поведінки, дбайливого ставлення довкілля, 
засвоювати основи здорового способу життя, 
рішення Уряду України з питань охорони  
здоров’я та навколишнього середовища. 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп 

Н. Юристовська 

 
Залучати студентів: 

   

▪ до активної участі в роботі художніх 
самодіяльних колективів, студентського 
самоврядування; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
художньої 

самодіяльності 

керівники 
академ.груп. 

 
Продовжувати: 

   

▪ співпрацю зі студентами медичного 
університету ім. Д.Галицького, Національного 
університету  ім. І.Франка, Університету 
внутрішніх справ, інших молодіжних 
громадських організацій; 

до 15.09. 
2022р. 

студентський 
профком, члени 
студентського 
самоврядування 

Н. Юристовська 

▪ співпрацю з військовими частинами;  впродовж 
навчального 

року 

керівники 
академічних груп. 

студентський 
профком. 

Н. Юристовська 

▪ роботу студентських об’єднань для 
самореалізації та самовдосконалення 
студентів: 

 
впродовж 
навч. року 

керівники акад. 
груп 

керівники 

 
Н. Юристовська 



 

 

7 

- лекторію “Зі скарбниці українського 
мистецтва” 

- лекторію “Поетичне відлуння” 
- лекторію “З історії рідного краю” 
- клубу “Берегиня” 
- школи народознавства  
- школи “Народної медицини українців” 

− лекторію “Основи духовного росту” 

− правового лекторію  

− школи профспілкового активу 

− психологічного гуртка “Пізнай себе” 

− спортивного об’єднання “За здоровий 
спосіб життя” 

− клубу “Туризму та мандрівок” 

− Арт-клубу “Львів – європейське місто” 

− флористичний гурток „Дерево життя” 

− предметних гуртках 

− гуртки художньої самодіяльності, хору, 
вокально-інструментального ансамблю, 
танцювального ансамблю 

− лекторських групах студентської організації 
“Молода Просвіта”;  

 

студентських 
об’єднань. 

▪ заслуховувати на засіданнях Ради з 
профілактики правопорушень хід 
профілактичної роботи зі студентами на 
факультетах; 

впродовж 
року 

Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ обговорення в навчальних групах матеріалів 
періодичної преси, присвячених питанням 
моралі, права,  історії, релігії; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп.  

Н. Юристовська 

Підготувати накази:    

▪ про призначення керівників академічних 
груп; 

до 15.08.22 
до 1.09.22 

Н. Юристовська М. Шегедин 

▪ про призначення старост академічних груп; до 15.09.22   
▪ про призначення академічних стипендій; впродовж   
▪ про призначення обласних премій; навчального   
▪ про преміювання студентів; 
▪ про подяку студентам академії 

 
 

року 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`  Виховна робота  
 
 Нові реалії діяльності вищих навчальних закладів у сучасних умовах модернізації вищої 

освіти , посилення ролі людського та духовного факторів у соціумі акцентують увагу суспільства 
на підготовці майбутнього спеціаліста. Тому головною стратегічною метою виховної роботи у 
Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського є виховання соціально-активної 
особистості, яка здатна до волевиявлення, максимального розкриття та реалізації власної 
індивідуальності, спеціаліста професіонала, якому притаманні глибокі знання в галузі медико-
теоретичних та клінічних дисциплін, різнобічна загальна культура, християнські етичні засади, 
усвідомлення національно-державних і загальнолюдських пріоритетів з стійкими моральними та 
правовими засадами, висококваліфікованого, конкурентноспроможного та ініціативного 
спеціаліста-медика. Формування у студентів таких особистісних якостей , як масштабне 
аналітичне мислення , вміння тісно поєднувати свої права та обов’язки, вміння захищати свої 
права та  інтереси , відповідальність і творчість у виконані професійних обов’язків.  

 

 

Зміст роботи, тематика заходів 
Термін 

виконання 
Хто виконує Хто контролює 

 
Організувати: 

   

▪ забезпечення керівниками академічних груп, 
студентських об’єднань, клубів, гуртків, 
секцій; 

до 1.09.22 Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ роботу: 

− методичного об’єднання керівників 
академічних груп 

− керівників академічних груп 

− ради з пропаганди правових знань та 
профілактики правопорушень 

− адаптації студентів нового набору  

до 1.09.22  Н. Юристовська 
керівники 

академічних груп 

Ю.Кривко 

− загальноакадемічного старостату  декани Ю.Кривко 
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− студентських об’єднань, клубів, шкіл, секцій, 
скласти розклад їх засідань; 

 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

▪ проведення семінарів голів студентських 
об’єднань; 

до 30.09.22 голови метод 
об’єднань. 

Ю.Кривко 

▪ фонд соціального захисту студента; до 30.09.22 студентський 
профком 

Ю.Кривко 

▪ залучення у студентські об’єднання школи, 
гуртки, секції студентів нового набору; 

▪ студентських об’єднань, клубів, шкіл, секцій, 
скласти розклад їх засідань; 

до 30.09.22 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

▪ залучення студентів всіх груп відповідно до їх 
здібностей до роботи в студентських 
об’єднаннях, спортивних секціях, до активної 
роботи в художніх колективах ; 

до 30.09.22 керівники студ. 
об’єднань 

Ю.Кривко 

Систематично організовувати і проводити:    

1 

▪ диспути, дискусії, круглі столи, прес-
конференції з найбільш важливих подій в 
країні, за кордоном; 

2 

впродовж 
навч. року 

3 

кафедра 
гуманітарних та 

соц.-економ. 
дисциплін 

4 

Н. Юристовська 

▪ екскурсії: 

- у меморіально-архітектурні ансамблі 
м. Львова  

- в музеї м. Львова для глибокого вивчення 
історії рідного краю: 

- Михайла Грушевського 
- Івана Франка 
- Івана Труша 
- Львівську картинну галерею 
- Олекси Новаківського 
- Соломії Крушельницької 
- етнографії і художнього промислу 
- Леопольда Левицького 
- медицини ім. Панчишина 
- Івана Федорова 
- Національний музей (вул. Драгоманова) 
- Андрія Манастирського 
- „Підземеллями Львова”; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академічних груп 

керівники 
студентських 

об’єднань 

 

Н. Юристовська 
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▪ туристичні екскурсії по Україні для вивчення 
історії нашої держави: 

▪  Батурин 

▪ Чернігів 

▪ Крути  

− Крехівський монастир  

− с. Кривче, печера „Кришталева” 

− „Місто Київ - столиця України” 

− Камінець-Подільський, Хотин – міста історії 
та архітектури” 

− с. Нагуєвичі. Музей-садиба І.Франка” 

− с. Колодязне, Музей-садиба Л.Українки” 

− Унівський монастир; 

− м. Коломия, Івано-Франківська область 

− Манявський Скит (Івано-Франківська 
область) 

− м. Берестечко – музей „Козацькі могили” 

− с. Зарваниця (Тернопільська обл.) 

− с. Млинки, „Тернопільські печери” 

− с. Страдч , Хресна дорога; 

− с.Тустань 

впродовж 
навч. року 

керівники 
студентських 

об’єднань  

керівники 
академічних груп 

 

Н. Юристовська 

▪ виховні години та історико-літературні 
музичні композиції, на яких знайомити 
студентів з історичними документами 
проголошення незалежності України: 

 впродовж 
навч. року 

керівники  
академічних груп 

викладачі 
суспільних  

декани 

 

− „Конституція України: історія і сучасність” 

− „Святині української землі” 

− „Шлях України до самостійності і 
незалежності” 

− „Україна: поступ вперед” 

„Святиться ім’я твоє, Україно”; 

 дисциплін  

1 
 

▪ засідання Ради з профілактики 
правопорушень та пропаганди правових 
знань. Обговорювати питання дисципліни 
студентів в групах та в академії; 

2 
 

впродовж 
року 

3 
 

Н. Юристовська 

4 
 

Ю.Кривко 

▪ зустрічі студентів та викладачів з 
працівниками правоохоронних органів, 
прокуратури, працівниками ДАІ, ГО «Легіон 
світла»; 

впродовж 
року 

Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ зустрічі із студентськими капеланом; впродовж 
навч. року 

кер. акад.груп. Н. Юристовська 

▪ зустрічі з діячами мистецтва, творчою 
інтелігенцією міста при організації екскурсій в 
театри та музеї Львова; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп.  

 

Н. Юристовська 

▪ індивідуальну роботу зі студентами груп для 
виявлення їх індивідуальних здібностей; 

постійно керівники груп Н. Юристовська 

▪ цілеспрямовану індивідуальну роботу зі 
студентами, схильними до правопорушень. 

постійно адміністрація 
 

Ю.Кривко 

 
Спланувати: 

   

▪ діяльність студентського самоврядування; до 15.09.22 А.Різун Н. Юристовська 

▪ спільну роботу з закладами охорони здоров’я  
- базами практичного навчання студентів; 

до 15.09.22 кер.акад.груп Н. Юристовська 
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▪ спільну роботу з  правоохоронними 
органами; 

до 30.10.22 керівники 
академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ проведення виховних заходів із закладами 
культури (театрами, музеями, картинними 
галереями тощо), зустрічей з науковими 
працівниками, митцями, письменниками, 
музикознавцями, діячами науки і культури; 

до 30.09.22 керівники 
акад.груп 

Н. Юристовська 

▪ проведення заходів з батьками студентів 
академії; 

жовтень    
2022 

декани керівники 
акад. груп 

Н. Юристовська 

▪ спільні заходи з школами м. Львова для 
профорієнтаційної роботи; 

до 30.10.22 науко-педагогічні 
та педагогічні 
працівники 

академії 

Н. Юристовська 

1 
 
Провести: 

   

▪ урочисте посвячення у студенти Львівської  
медичної академії ім. Андрея Крупинського; 

31.09.22 Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ фольклорно-етнографічний конкурс „Допоки 
є Шевченка мова, то доти Україна є ” 

листопад – 
грудень 

2022 

Н. Юристовська 
керівник клубу 

„Берегиня” 

Ю.Кривко 

▪ день пам’яті „Чорнобиль: біль народу” 26.04.23 викл. кафедри 
проф.орієнт. дисц. 

Н. Юристовська 

▪ відзначення національних свят:   

Н. Юристовська 

− День заснування армії УПА  

−  
− День пам’яті Героїв Небесної сотні 

жовтень 
2022 

лютий 2023 

кафедра 
гуманітарних та 

соц.-економ. 
дисциплін  

− День соборності України 20.01.23  

− урочистий Шевченківський вечір „ Той, хто 
прорік націю ” 

березень 
2023 

 

▪ відзначення міжнародних свят:    

− міжнародний день студентів  17.11.22 студ.профком Н. Юристовська  

− міжнародний день інвалідів 3.12.22 керівники 
акад.груп 

 

− свято Валентина 14.02.23 студентське 
самоврядування, 

братство 

 

− міжнародний день сміху, КВК “МЕДСАТ 
2022” 

1.04.23 керівники 
акад.груп 

 

− міжнародний День матері „ Мамо, мамо, 
рідна і кохана ” 

травень 
2023 

клуб „Берегиня”  

− міжнародний день медсестринства; травень 
2023 

Кафедра 
внутрішньої 
медицини і 
управління 

охороною здоров’я  

 

▪ відзначення свят народного календаря:    

− вечорниці на Андрія 13.12.22 гол. студ. об’єд.  Н. Юристовська 

− свята осінньо-зимового циклу (свято 
Миколая, Новий 2023 рік, Різдвяні Свята) 

12.22–01.23 студентський 
профком 

− свята весняно-літнього циклу (Стрітення, 
Пасха); 

03.23 - 05.23 студентське 
самоврядування 

 

▪ відзначення професійних свят:    

− Дня працівника освіти  жовтень Н. Юристовська Ю.Кривко 
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2023 Декани, завідувач 
відділенням, 
керівники 
академічних груп, 
Н.Юристовська, 
студ. профком, 
студентське 
самоврядування. 

 

− Дня медичного працівника 
 

червень 
2023 

студ.профком 
студ.братство 

 

Н. Юристовська 

 
▪ урочисті випускні вечори 

   

Зимовий випуск: 

− спеціальность „Сестринська справа”  
 
весняний випуск: 

− спеціальності „Сестринська справа”  

− спеціальності „Акушерська справа” 
 
 

 
Грудень2022-
січень 2023 

 
 

до 01.04.23 

керівники 
випускних груп 

Н. Юристовська 

1 2 3 4 
літній випуск: 

− спеціальності „Лабораторна діагностика” 

−  спеціальності „Стоматологія ортопедична” 

− спеціальності „Стоматологія” 

− спеціальності „Сестринська справа” 

до 09.07.23  
 

керівники акад. 
груп 

Н. Юристовська 

 
Підготувати і провести: 

   

▪ звітно-виборні збори студентського 
самоврядування всіх рівнів 

09.22 А.Різун Н. Юристовська 

▪ аналіз побутових умов студентів, надавати їм 
постійну допомогу в соціальному захисті. 

постійно А.Різун Н. Юристовська 

▪ серію загально-факультетських заходів для 
ознайомлення з духовною культурою нашого 
народу 

згідно плану 
студ. 

об’єднань 

декани Н. Юристовська 

▪ тематичні збори та виховні години на теми:    

− “Народ, нація, держава” 

− „Герб, гімн і прапор України – 

українські національні символи і 

святині”; 

− „Державні та національні свята 

українського народу”; 

− “Державні та національні свята 

українського народу”; 

− “Незалежність, свобода, 

суверенітет”; 

− “Нація, державність, націоналізм”; 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп. 

Н. Юристовська 

    
▪ тематичні батьківські збори: 

− Рід, сім’я  і родина.” 

− „Сімейна обрядовість” 

− „Джерело моральних цінностей – сім’я” 

− „Шлюб з точки зору релігії і психологї” 

− „Батьки і діти” 

− „Вплив сімейних стосунків між батьками 
на  особистість підлітка” 

− „Виховання розумних потреб у сім’ї”; 

впродовж 
року 

керівники 
академ.груп 

декани, завідувач 
відділенням, 

завідувачі кафедр 

Н. Юристовська 
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▪ бесіди в групах нового прийому про значення 
фізичної культури і спорту в житті людини: 

- „Здоровий спосіб життя – шлях до 

порятунку”. 

- „Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я 

людини”; 

- Умови і складові здорового способу 

життя суспільства і людини”; 

- „Шкідливий вплив алкоголю, 

наркотичних, токсичних речовин на 

організм людини”; 

- „Вплив рухової активності на здоров’я 

людини”; 

- “Роль спорту в сучасному суспільстві” 

- “Роль фізичної культури і спорту в 

національно-патріотичному вихованні” 

“Національні види фізичної культури і 
спорту. Козацькі забави. Система фізичного 
виховання у запорізьких козаків” 

впродовж 
року 

викладачі 
фізвиховання 

кафедра психічного 
та фізичного 

здоров’я  

 
„Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних, 
токсичних речовин на організм людини”  

− „Способи профілактики венеричних 
захворювань і СНІДу” 

   

− „ Наркотики – соціальне зло”.    

 
Ознайомити студентів: 

   

▪ з героїчним минулим українського народу; впродовж 
навч. року 

керівники студ. 
об’єднань 

керівники груп 

▪ з національною символікою, історією 
козацтва та історією української держави: 

- „ Україна  понад усе”; 

− „Шляхи української незалежності”;  

− „Козаччина України”; 

впродовж 
навч. року 

керівники  
академічних груп 

Н. Юристовська 

− „З любов’ю до землі своєї”;  

− “З історії державних символів”  

− „Я – патріот України”; 

   

▪ з „Правилами внутрішнього розпорядку 
академії”, правилами дорожнього руху, 
основами законодавства; 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп. 

викладачі 
дисциплін 

декани 

▪ вести профілактичну роботу з метою 
попередження правопорушень. 

  

 
Формувати у студентів:  

   

▪ загальнолюдські цінності, які ґрунтуються на 
засадах християнської моралі: любові, 
справедливості, доброти, сумлінності, 
співчуття, милосердя, чесності, правдивості, 
повазі до людської гідності, працьовитості, 
збереженні сімейних традицій; 

впродовж 
першого 
семестру 

педагогічні та 
науково-педагогічні 

працівники 
академії ,керівники 

груп 

Н. Юристовська 

▪ високі естетичні смаки, знайомити з 
українською національною культурою, брати 
участь в охороні пам’ятників історії та 
культури; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп., 
керівн. студ. 
об’єднань  

Н. Юристовська 
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▪ любов до професії, знань щодо місця та 
здобутків української медицини в контексті 
досягнень світової медичної науки, 
принципів загальної та специфічної 
профілактики захворювань основ 
професійної етики та деонтології; 

впродовж 
року 

декани, завідувач 
відділенням 

педагогічні та 
науково-

педагогічні 
працівники 

академії 

Ю.Кривко 

▪ культуру екологічного мислення та 
поведінки, дбайливого ставлення довкілля, 
засвоювати основи здорового способу життя, 
рішення Уряду України з питань охорони  
здоров’я та навколишнього середовища. 

впродовж 
року 

керівники 
академічних груп 

Н. Юристовська 

 
Залучати студентів: 

   

▪ до активної участі в роботі художніх 
самодіяльних колективів, студентського 
самоврядування; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
художньої 

самодіяльності 

керівники 
академ.груп. 

 
Продовжувати: 

   

▪ співпрацю зі студентами медичного 
університету ім. Д.Галицького, Національного 
університету  ім. І.Франка, Університету 
внутрішніх справ, інших молодіжних 
громадських організацій; 

до 15.09. 
2022р. 

студентський 
профком, члени 
студентського 
самоврядування 

Н. Юристовська 

▪ співпрацю з військовими частинами;  впродовж 
навчального 

року 

керівники 
академічних груп. 

студентський 
профком. 

Н. Юристовська 

▪ роботу студентських об’єднань для 
самореалізації та самовдосконалення 
студентів: 

 
впродовж 
навч. року 

керівники акад. 
груп 

керівники 
студентських 

об’єднань. 

 
Н. Юристовська 

- лекторію “Зі скарбниці українського 
мистецтва” 

- лекторію “Поетичне відлуння” 
- лекторію “З історії рідного краю” 
- клубу “Берегиня” 
- школи народознавства  
- школи “Народної медицини українців” 

− лекторію “Основи духовного росту” 

− правового лекторію  

− школи профспілкового активу 

− психологічного гуртка “Пізнай себе” 

− спортивного об’єднання “За здоровий 
спосіб життя” 

− клубу “Туризму та мандрівок” 

− Арт-клубу “Львів – європейське місто” 

− флористичний гурток „Дерево життя” 

− предметних гуртках 

− гуртки художньої самодіяльності, хору, 
вокально-інструментального ансамблю, 
танцювального ансамблю 

− лекторських групах студентської організації 
“Молода Просвіта”;  

 
▪ заслуховувати на засіданнях Ради з 

профілактики правопорушень хід 
профілактичної роботи зі студентами на 
факультетах; 

впродовж 
року 

Н. Юристовська Ю.Кривко 
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▪ обговорення в навчальних групах матеріалів 
періодичної преси, присвячених питанням 
моралі, права,  історії, релігії; 

впродовж 
навч. року 

керівники 
академ.груп.  

Н. Юристовська 

Підготувати накази:    

▪ про призначення керівників академічних 
груп; 

до 15.08.22 
до 1.09.22 

Н. Юристовська М. Шегедин 

▪ про призначення старост академічних груп; до 15.09.22   
▪ про призначення академічних стипендій; впродовж   
▪ про призначення обласних премій; навчального   
▪ про преміювання студентів; 
▪ про подяку студентам академії 

 
 

року 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


