
Актуальність студентоцентрованого підходу в процесі навчання та 

виховання студентів у сучасному українському суспільстві великою мірою 

зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам 

гендерну рівність у розвитку і застосуваннях їхніх професійних здібностей, 

досягнення суб’єктивно привабливих та водночас соціально значущих цілей, як 

умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби особистості – 

в самовизначенні та самоствердженні. 
 

Зміст роботи, тематика заходів 
Термін 

виконання 
Хто виконує Хто контролює 

1 2 3 4 

Організувати: 

 
   

▪ забезпечення керівниками (тьюторами) 

академічних груп, студентських 

об’єднань, клубів, гуртків, секцій 

до 01.09.20 Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ роботу: 

− методичного об’єднання керівників 

(тьюторів) академічних груп; 

− керівників (тьюторів) академічних груп; 

− ради з пропаганди правових знань та 

профілактики правопорушень; 

− адаптації студентів нового набору; 

− загальноакадемічного старостату; 

− студентських об’єднань, клубів, шкіл, 

секцій, скласти розклад їх засідань 

до 01.09.20 Н. Юристовська 

 

 

керівники 

академічних груп, 

Н. Юристовська, 

декани, 

керівники 

студентських 

об’єднань 

Ю. Кривко 

Ю. Кривко 

 

 

 

Н. Юристовська 

▪ проведення семінарів голів 

студентських об’єднань 

до 30.09.20 голови 

методичних 

об’єднань 

Н. Юристовська 

▪ фонд соціального захисту студента до 30.09.20 студентський 

профком 

Н. Юристовська 

▪ чергування в корпусах, по варті порядку до 01.09.20 відповідальний 

викладач 

Н. Юристовська 

▪ залучення у студентські об’єднання: 

школи, гуртки, секції тощо  

до 30.09.20 керівники 

студентських 

об’єднань 

Н. Юристовська 

▪ залучення студентів всіх груп 

відповідно до їх здібностей до роботи в 

студентських об’єднаннях, спортивних 

секціях, активної роботи в художніх 

колективах, предметних гуртках тощо 

до 30.09.20 керівники 

студентських 

об’єднань 

Н. Юристовська 

Систематично організовувати і 

проводити: 

 

   

▪ огляд преси в академгрупах, знайомити 

студентів із політичними подіями та 

економічними реформами 

постійно, 

перший 

тиждень 

місяця 

 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

керівники груп 



▪ диспути, дискусії, круглі столи, прес-

конференції з найбільш важливих подій 

в країні, за кордоном 

впродовж 

навчального 

року 

кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Н. Юристовська 

▪ екскурсії: 

у меморіально-архітектурні ансамблі 

м. Львова; 

у 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» тощо 

 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп, 

керівники 

студентських 

об’єднань 

Н. Юристовська 

▪ туристичні екскурсії по Україні: 

− Батурин; 

− Чернігів; 

− Крути;  

− Крехівський монастир; 

− с. Кривче, печера «Кришталева»; 

− «Місто Київ – столиця України»; 

− «Кам’нець-Подільський, Хотин – міста 

історії та архітектури»; 

− с. Нагуєвичі «музей-садиба І.Франка»; 

− с. Колодяжне «музей-садиба 

Л.Українки»; 

− Унівський монастир; 

− м. Коломия (визначні пам’ятки), Івано-

Франківська область; 

− Манявський Скит (Івано-Франківська 

область); 

− м. Берестечко – музей «Козацькі 

могили»; 

− с. Зарваниця – «Доторкнутись до 

святинь»; 

− с. Млинки «Тернопільські печери»; 

− с. Страдч «Хресна дорога»; 

− с. Тустань «Фортеця Тустань» 

 

впродовж 

навчального 

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: 

− «Ти воскресни, моя Україно, в своїм 

блиску і славі своїй»; 

− «Я більшого щастя на світі не хочу, 

щоб лиш Україна міцніла й жила»; 

− «Тепло моїх долонь і розуму, і серця я 

Україні милій віддаю»;  

− «Львів – європейське місто»; 

− «Україно – мій духмяний дивосвіт, 

через терни йшла до тебе стільки літ» 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп, 

викладачі 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Н. Юристовська 

▪ засідання Ради з профілактики 

правопорушень та пропаганди 

правових знань; обговорення питання 

дисципліни студентів в групах та в 

Академії 

один раз в 

місяць 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ зустрічі студентів та викладачів з 

працівниками правоохоронних органів, 

прокуратури, працівниками поліції 

впродовж 

року 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ зустрічі зі священиками та слухачами 

духовної семінарії, УКУ 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ зустрічі з діячами мистецтва, творчою 

інтелігенцією міста при організації 

екскурсій в театри та музеї Львова 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ індивідуальну роботу зі студентами 

груп для виявлення їх індивідуальних 

здібностей та схильних до 

правопорушень 

постійно керівники груп, 

адміністрація, 

викладачі Академії 

Н. Юристовська 

Спланувати:    

▪ діяльність студентського самоврядування до 15.09.20 Голова 

студентського 

самоврядування 

Н. Юристовська 

▪ спільну роботу із закладами охорони 

здоров’я – базами практичного навчання 

студентів 

до 15.09.20 керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ спільну роботу з правоохоронними 

органами 

до 30.10.20 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 30.09.20 керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ проведення заходів з батьками студентів 

Академії 

жовтень 

2020 

декани, 

керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ спільні заходи з школами м. Львова та 

Львівської області для 

профорієнтаційної роботи 

до 30.10.20 викладачі  

Академії 

Н. Юристовська 



▪ зустрічі та тематику заходів з 

представниками релігійних конфесій 

до 30.09. 20 керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

Скласти:    

▪ план роботи студентських об’єднань  до 01.09.20 керівники 

студентських 

об’єднань 

Н. Юристовська 

▪ розклад виховних годин в академічних 

групах 

до 01.09.20 Н. Юристовська Ю.Кривко 

▪ план проведення спільних  заходів з 

військовими частинами, ліцеєм ім. 

Героїв Крут, курсантами військового 

відділення університету «Львівська 

політехніка», Університетом внутрішніх 

справ 

до 15.09.20 керівники 

академічних груп, 

керівники 

студентських 

об’єднань 

Н. Юристовська 

▪ перелік відповідного забезпечення щодо 

зміцнення матеріальної бази виховної 

роботи 

до 30.09.20 відповідальні 

викладачі 

Н. Юристовська 

Провести:    

▪ урочисте посвячення у студенти 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» 

31.09.20 Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ першу виховну годину «Україна понад 

усе!» 

31.09.20 керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ фольклорно-етнографічний конкурс 

«Мово моя українська – мово моя 

материнська» 

листопад – 

грудень 

2020 

Н. Юристовська, 

керівник клубу 

«Берегиня» 

Ю. Кривко 

▪ день пам’яті «Чорнобиль – трагедія 

століття!» 

26.04.21 викладачі кафедр 

з дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Н. Юристовська 

▪ відзначення національних свят: впродовж 

навчального 

року 

 

керівники 

академічних груп, 

викладачі 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Н. Юристовська 

− День заснування армії УПА жовтень 

2020 

− День соборності України 20.01.20 

− День пам’яті героїв Крут  29.01.21 

− урочистий Шевченківський вечір 

«Жінки в житті та творчості Шевченка» 

березень 

2021 

▪ відзначення міжнародних свят: впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп, 

викладачі 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Н. Юристовська 

− міжнародний день студентів 

 

17.11.20   

− міжнародний день інвалідів 03.12.20 керівники 

академічних груп 

− свято Валентина 14.02.20 студентське 

самоврядування, 



студентський 

профком 

 

− пам’яті героїв Небесної сотні лютий 2021 керівники 

академічних груп 

− міжнародний День матері «Мамина 

світлиця!» 

травень 

2021 

клуб «Берегиня» 

− міжнародний день медсестринства травень 

2021 

завідувачі кафедр 

клінічного 

медсестринства, 

клінічних 

(терапевтичних, 

педіатричних, 

хірургічних 

дисциплін) 

▪ відзначення свят народного календаря:    

− вечорниці на Андрія 

 

13.12.20 голова 

студентського 

об’єднання 

Н. Юристовська 

− свята осінньо-зимового циклу (свято 

Миколая, Новий 2021 рік, Різдвяні Свята) 

12.20 - 01.21 студентський 

профком 

 

− свята весняно-літнього циклу (Стрітення, 

Пасха) 

02.20 - 05.21 студентське 

самоврядування 

Н. Юристовська 

▪ відзначення професійних свят:    

− Дня працівника освіти  жовтень 

2020 

Н. Юристовська, 

декани, керівники 

академічних груп, 

завідувачі 

кафедр, 

студентський 

профком, 

студентське 

самоврядування 

Ю. Кривко 

− Дня медичного працівника червень 

2021 

студентський 

профком, 

студентське 

братство, 

декани, керівники 

академічних груп, 

завідувачі кафедр 

Н. Юристовська 

▪ урочисті випускні вечори:    

зимовий випуск 

– спеціальності Сестринська справа 

освітнього ступеня бакалавр; 

до 20.12.20   

весняний випуск: 

− спеціальності Акушерська справа; 

− спеціальності Сестринська справа 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст (вечірня форма 

навчання); 

до 01.04.21 керівники 

випускних груп, 

декани 

Н. Юристовська 

літній випуск: 

− спеціальності Сестринська справа 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

до 04.07.21 керівники 

академічних груп,  

декани 

Н. Юристовська 



молодший спеціаліст; 

− спеціальності Сестринська справа 

освітнього ступеня бакалавр; 

− спеціальності Лабораторна діагностика 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст; 

− спеціальності Лабораторна діагностика 

освітнього ступеня бакалавр; 

− спеціальності Стоматологія; 

− спеціальності Стоматологія ортопедична 

 

Підготувати і провести:    

▪ звітно-виборні збори студентського 

самоврядування всіх рівнів 

вересень 

2020 

Голова 

профспілкової 

організації 

студентів 

Н. Юристовська 

▪ аналіз побутових умов студентів, 

надавати їм постійну допомогу в 

соціальному захисті 

постійно Голова 

профспілкової 

організації 

студентів 

Н. Юристовська 

▪ серію загально-факультетських заходів 

для ознайомлення з духовною 

культурою нашого народу 

згідно з 

планом 

студентських 

об’єднань 

декани Н. Юристовська 

▪ виховні години в групах: 

– 100 років відкриття у Києві 

Національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка; 

– 95 років від дня народження Ігоря 

Наумовича Шамо (1925-1982), 

українського композитора,  

– 90 років від дня народження Григорія 

Миколайовича Чапкіса, українського 

хореографа, народного артиста України; 

– 90 років від дня народження Ліни 

Василівни Костенко (1930), української 

поетеси, громадського діяча; 

– 95 років від дня народження Дмитра 

Михайловича Гнатюка (1925), 

українського співака та режисера, 

народного артиста СРСР і України, 

Героя України; 

– 75 років від дня народження Юрія 

Євгеновича Рибчинського, українського 

поета, драматурга, сценариста, 

заслуженого діяча мистецтв України, 

народного артиста України; 

– День пам’яті трагедії Бабиного Яру; 

– 30 річчя Студентської революції на 

граніті – протестне голодування 

української молоді на площі Жовтневої 

революції (нині – Майдан 

Незалежності); 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп, 

студентський 

актив груп 

Н. Юристовська 

▪ виховні години на факультетах:    



− спеціальність Сестринська справа 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст (І курс) – разом з 

арт-клубом «Львів – європейське місто» 

– вікторина «Загадки Львова» 

листопад 

2020 

Н. Дуб Н. Юристовська 

− спеціальність Лабораторна діагностика 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст – з лекторієм «З 

історії рідного краю» – тематичний захід 

«Незбагненна Галичина!» 

грудень 

2020 

О. Любінська Н. Юристовська 

− спеціальність Лабораторна діагностика 

освітнього ступеня бакалавр – з музеєм 

«Народна медицина українців» – диспут 

«Лікарські трави» 

січень 

2020 

О. Любінська Н. Юристовська 

− спеціальність Сестринська справа 

освітнього ступеня бакалавр – разом з 

психологічним гуртком «Пізнай себе» – 

виховний захід з теми «Штучний 

інтелект» 

березень 

2020 

У. Безкоровайна Н. Юристовська 

− спеціальність Стоматологія – разом зі 

школою народознавства – майстер-клас 

з писанкарства 

травень 

2020 

О. Задорецька Н. Юристовська 

− спеціальність Стоматологія ортопедична 

– разом з музеєм «Історія медицини» – 

вікторина «Стоматологія: історія і 

сучасність» 

травень 

2020 

О. Задорецька Н. Юристовська 

▪ тематичні збори та виховні години на 

теми: 

   

− спеціальність Лабораторна діагностика – 

з лекторієм «З історії рідного краю» – 

тематичний захід «Від Сяну до Дону» 

впродовж 

року 

керівники 

академічних груп 

 

 

Н. Юристовська 

− спеціальність Сестринська справа – 

разом з арт-клубом «Львів – європейське 

місто» – вікторина «Мій Львів!» 

впродовж 

року 

керівники 

академічних груп 

− спеціальність Лабораторна діагностика 

освітнього ступеня бакалавр – з музеєм 

«Народна медицина українців» – диспут 

«Лікувальні засоби народної медицини в 

онкології» 

впродовж 

року 

викладачі 

фармакології, 

хірургії 

Н. Юристовська 

− спеціальність Сестринська справа 

освітнього ступеня – разом з 

психологічним гуртком «Пізнай себе» – 

виховний захід з теми «Спорт чи 

тютюн?» 

впродовж 

року 

Н. Ціцюра Н. Юристовська 

− спеціальність Стоматологія – разом зі 

школою народознавства – «Народне 

вбрання Галичини» 

березень 

2021 

Н. Дуб  

 

Н. Юристовська 

 

 
− спеціальність Стоматологія ортопедична 

– разом з музеєм «Історія медицини» – 

диспут «Медики УПА» 

квітень 

2021 

Л. Пукаляк 



▪ виховні години в групах: 

− «Україна понад усе!»; 

− «Війна за рідну землю»; 

− «Слава Крутів»; 

− «Слава українській нації!»; 

− «Молюсь за тебе, Україно?» 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

студентських 

об’єднань 

керівники груп 

▪ правилами внутрішнього розпорядку 

Академії, правилами дорожнього руху, 

основами законодавства 

впродовж 

року 

керівники 

академічних груп, 

викладачі 

дисциплін 

декани, 

Н. Юристовська 

▪ 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 

викладачі 

дисциплін, 

керівники груп 

Н. Юристовська 

▪ високі естетичні смаки, знайомити з 

українською національною культурою, 

брати участь в охороні пам’ятників 

історії та культури 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп, 

керівники 

студентських 

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 

навчального 

року 

адміністрація Ю. Кривко 

▪ культуру екологічного мислення та 

поведінки, дбайливого ставлення 

довкілля, засвоювати основи здорового 

способу життя 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

Залучати студентів до:    

▪ активної участі в роботі художніх 

самодіяльних колективів 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

художньої 

самодіяльності 

керівники 

академічних груп 

▪ підготовки навчальних приміщень до 

нового навчального року 

серпень 

2020 

адміністрація, 

декани 

Ю.Кривко 

▪ участі у толоках з благоустрою території 

Академії  

згідно з 

графіком 

студентський 

профком 

Н. Юристовська 

Продовжувати:    

▪ співпрацю зі студентами медичного 

університету імені Данила Галицького, 

Національного університету імені Івана 

Франка, Університету внутрішніх справ, 

інших молодіжних громадських 

організацій 

до 15.09.20 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 і брати участь в: 

- 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»; 

− військово-патріотичного клубу 

«Полум’я надії»; 

− клубу «Туризму та мандрівок»; 

− арт-клубу «Львів – європейське місто»; 

− предметних гуртках; 

− гуртках художньої самодіяльності, хору, 

вокально-інструментальному та 

танцювальному ансамблях; 

− лекторських групах студентської 

організації «Молода Просвіта» 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

керівники 

академічних груп, 

керівники 

студентських 

об’єднань 

 

 

 

 

 

 

Н. Юристовська 

▪ заслуховувати на засіданнях Ради з 

профілактики правопорушень хід 

профілактичної роботи зі студентами на 

факультетах 

впродовж 

навчального 

року 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ заслуховувати на засіданнях Ради з 

профілактики правопорушень роботу 

факультетів з даного питання 

впродовж 

навчального 

року 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ обговорення в навчальних групах 

матеріалів періодичної преси, 

присвячених питанням моралі, права, 

історії, релігії 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп 

Н. Юристовська 

▪ налагодження зв’язку з батьками 

(телефони, листівки, відвідування тощо) 

впродовж 

навчального 

року 

керівники 

академічних груп 

декани  

факультетів 

Підготувати накази про:    

▪ призначення керівників академічних 

груп 

до 01.09.20 Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ призначення старост академічних груп до 15.09.20 Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ призначення академічних стипендій раз в 

семестр 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ преміювання студентів впродовж 

навчального 

року 

Н. Юристовська Ю. Кривко 

▪ подяку студентам і викладачам Академії впродовж 

навчального 

року 

Н. Юристовська Ю. Кривко 



Підготувати і здати в архів: 

 

 

 

 

червень 

2021 

 

 

 

Н. Юристовська 

Ю. Кривко 

▪ звіти керівників академічних груп 

▪ звіти керівників студентських об’єднань 

та шкіл 

▪ журнали керівників академічних груп 

 



 


