
КЗВО ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО» 

 

Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

Звіт за напрямком роботи кафедри «Виховна Робота» 

за 2020-2021 н.р. 

     Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молоді та 

здійснюється згідно з основними положеннями Концепції формування особистості 

майбутнього  медика, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та 

самовдосконалення. Основні завдання виховання особистості студента 

реалізовувалися  на кафедрі за єдності трьох складових освіти – навчання, 

розвитку і виховання. 

      Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп 

активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у поза навчальних 

освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою. 

       Задля реалізації поставлених цілей та завдань виховної роботи зі 

студентською молоддю кафедрою  внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я щорічно проводяться та організуються заходи за відповідними 

напрямами: 

1) Національно-патріотичне виховання; 

2) Професійне виховання та формування засад здорового способу життя; 

3) Моральне виховання. Волонтерський рух; 

4) Художньо-естетичне виховання; 

5) Робота з інформування студентів про конкурси, акції, фестивалі, форуми та інші 

заходи; 

6) Виховна робота в  місця проживання здобувачів вищої освіти (гуртожитках). 

       Враховуючи   обмеження продиктовані пандемією COVID-19, більшість 

виховних напрямків у 2020-2021 н.р. були  реалізовані у форматі дистанційної 

комунікації  із здобувачами. Основними розділами діяльності стали: 

Участь викладачів та студентів кафедри в загальноакадемічних 

заходах: 



1) 10.10.2020р- Колектив кафедри  вирушив в загальноакадемічну поїздку 

Буковинським краєм відвідавши Чернівецький національний Університет імені 

Юрія Федьковича,Камянець- Подільський замок та Українську Антарктиду- 

Бакоту 

2) 11-13.06.2021 р.-неймовірні враження від мандрівки Шевченківськими 

стежками: Канів- Чигирин- Моринці 

Заходи, ініційовані кафедрою і організовані як загальноуніверситетські: 

1)Флеш-моб для студентів ЛМА на тему: «Повага й тепло до людейпохилого 

віку»; «Нехай тепло наших рук зігріває Ваші серця!!!»,якийстартував з 1 жовтня 

по 10 жовтня 2020 року та був присвячений Міжнародному дню людей похилого 

віку. 

2) Мотиваційний флеш- моб  «Наші здобувачі та їх досягнення в професії» 

приурочений завершенню РОКУ  МЕДСЕСТРИНСТВА -29.12.20р. 

Заходи, ініційовані та організовані кафедрою як внутрішньо 

факультетські чи кафедральні: 

1) Превентивний   міжкафедральний семінар  «Вегетаріанство у контексті 

здорового харчування- запорука довголіття»  організований для здобувачів груп 

III МС-11 та III МС-12 викладачами кафедри, Янків С.В. Неділько Р.В., Рик Т.М.  

та Андрейко О І - 08.10 2020 р. 

2) Різдвяна : онлайн – зустріч: Різдвяна Реколекція для  викладачів кафедри на 

тему: «Місія Месії», реколектант о. Тарас Жиплинський – 26 – 27 грудня 2020 

року.,організувана викладачкою кафедри Фітьо Н.Р.та завідувачем Неділько Р.В. 

3) Викладач Яремчук О.В. Провела  он- лайн зустріч зі студентами в групі 3МС-12 

на тему: «Обов’язки сестримедичної в осередку особливо небезпечних інфекцій». 

4) Передріздвяні зустрічі на кафедрі організовані викладачам  Жубрид М.Т., Янків 

С.В, та Неділько Р.В.22.12.2020 р. ( у форматі малої групи з дотриманням 

карантинних вимог ) спрямовані покращити мотиваційну атмосферу в період 

пандемії. 

5)Проведено ряд бесід лекцій в он- лайн форматі ,зокрема викладачами 

o Бялий А.О у групі ІV МС21: «Академічна доброчесність». 

o Жубрид М.Т, у групі ІІІ МС 21: «Мистецтво вирішувати конфлікти». 

o  Костерева Н.В.у групі 1МС12-2бр. на тему: «Всесвітній день боротьби з 

артеріальноюгіпертонією» (17.05. 21 р.) та у групі 1МС11-3бр. на тему: 

«День медичної сестри (12.05. 21 р.). Флоренс 

Найтінгейл». 



Діяльність відповідальних за виховну роботу на кафедрах та кураторів 

академічних груп: 

1) Кузьменко О.В. - Керівник групи І МС-22.   Проведено « Академічна 

доброчесність» (10.09.2020р) « Стоп Булінг»(8.10.2020р) 

2) Костерева Н.В.-Куратор групи ІІ МС-в 11 Бесіди: 

- у групі ІІІАК11 на тему: «Роль сестри медичної/акушерки в реабілітаційній 

команді» (08.09. 20 р. День фізичного терапевта) 

- у групі ІІМСв11 на тему: Наказ МОЗ України №798 від 21.09.2010» (15.10. 

20 р. Всесвітній день миття рук). 

- у групі ІІІМС11-3бр. на тему: «Роль сестри медичної в реабілітації 

інсультних пацієнтів» (29.10. 20 р. День боротьби з інсультом). 

3) Неділько Р.В. – Куратор групи ІІІ МС 12: Бесіда – лекція, у «Здоровий спосіб 

життя – запорука успіх»( 7.10.2020 р.) 

4) Костів З.П.-Куратор I МС- 12 – Флеш-моб до дня боротьби зі  Снідом 

(01.12.2020 р.) 

5) Палагіцька О.Я.Куратор групи студентів ІV МС -21- он лайн  дискусійний 

діалог « Вакцинація- медсестринський супровід» 

Розгляд питань за напрямком «виховна робота» (інформування про підготовку 

загальноуніверситетських заходів, планування кафедральних заходів, 

заслуховування інформації про роботу кураторів, форми стимулювання студентів 

тощо) на засіданнях кафедр. 

 

Фотозвіт 



   

  



   



 



 

 

 

 

 

 



 

Відповідальна за виховну роботу кафедри:  викладач Янків С.В. 

  

Завідувач кафедри:канд.держ.упр. Р.В.Неділько 


