
Виховна робота у звітний період 2021-2022 н.р. 

 

Виконання обов’язків куратора академічної групи у т.ч. для груп 

студентів з особливими потребами (прізвище, група): 

Двулят-Лешневська І.С. - куратор групи ІІ ЛД21. 

Древко І.В. - керівник груп І МСф-4 та І ЛДф-1.  

Любінська О. І. - куратор групи ІVЛД 21. 

Засанська Г.М. - куратор академічної групи ІІ АК-11. 

Сидор О.К. - куратор групи І ЛД21. 

Цюник Н.Ю. - куратор академічної групи ІІ ЛД 11. 

Шашков Ю.І. - куратор академічної групи  ІІ ЛД 22. 

Різун Г.М. - куратор академічної групи І МСф-1. 

Менів Н.П. - куратор академічної групи ІІ ЛД 11. 

Двулят-Лешневська І.С.: 

Впродовж 2021-2022 н.р. виконувала обов’язки  куратора групи ІІ ЛД 21. 

У зв’язку з проведенням навчального процесу у дистанційній формі, 

підтримувала контакт із студентами групи у вигляді повідомлень та дзвінків у 

соцмережах (Viber), спрямовувала навчальний процес у конструктивне русло 

із наукових тенденцій, сприяла вихованню професійного цілісного підходу із 

максимальним розвитком гуманності та відповідальності. 

8 вересня разом із студентами відвідали виставу «Наталка Полтавка», 

представлену Національним академічним українським драматичним театром 

імені Марії Заньковецької.  

Також у вересні разом із викладачем Менів Н.П. було організовано  

наукову екскурсію у клініко-біохімічну та імунологічну лабораторії 

Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, проведену 

старшим лаборантом лабораторії Шварчовською Галиною (фото додаються). 

Виступала з доповіддю на тему: «Коронавірус: профілактика інфікування 

та поширення»  на виховному освітньому заході для студентів академії на 

тему: «Наше життя в наших руках». Організатори: кафедри лабораторної 

медицини та соціально-гуманітарних дисциплін, 25.11.2021 р. 

19 грудня відвідали виховний захід викладача кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, Голод О.О., організовану групами  ІІ МС 11 та І МС 22 

на тему: «Історія Різдвяних свят». 



24.12.21 р., готуючись до зимових свят ми із студентами нашої групи  ІІ 

ЛД21 разом з Любінською О.І. та студентами групи ІVЛД21 провели показовий 

виховний захід для студентів академії на тему: «Від Миколая до Йордана».  

Проводила бесіди зі студентами, контролювала відвідування студентами 

лекцій та практичних занять, а також своєчасне відпрацювання пропущених 

занять, незадовільних оцінок, а також з питань безпеки життєдіяльності 

студентів під час зимових канікул та правил дотримання карантинних норм. Із 

початку збройної агресії Російської Федерації проти України, підтримувала 

контакт із студентами, довідувалась стосовно їх психологічного та емоційного 

стану, необхідної допомоги.  

Древко І.В.  

За 2021-2022 н.р. провела виховні години в групах: 

• «Данило –князь Галицький» 

• «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» 

 

Студенти групи у повному складі були присутні на зустрічі з 

правоохоронними органами, організованої керівництвом Академії. 

Зі студентами групи провели екскурсію вулицями Львова, на якій 

ознайомила студентів з пам’ятками архітектури.  

Проведено відзначення національних свят і створення відеороликів 

студентами групи. 

Проведено екскурсію в аптеку-музей «Таємна аптека». 

Група приймала участь у виховному заході на тему: «Андріївські вечорниці» 

для здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу Академії 

(грудень 2021 року). 

Любінська О.І.  

Як куратор групи ІVЛД 21 постійно співпрацювала із студентами онлайн 

через програму Zoom та Viber. Спрямовувала освітній процес  здобувачів 



вищої освіти у конструктивне русло з метою формування особистості, що 

охоплює цінності оволодіння спеціальністю, духовного розвитку тощо. 

У жовтні разом із викладачем Смачило І.С. організувала екскурсію для 

студентів групи ІVЛД 21 у клініко-діагностичну лабораторію Львівської 

обласної клінічної лікарні. 

Взяла разом із студентами групи ІVЛД 21 участь у виховному освітньому 

заході на тему: «Наше життя в наших руках», організаторами якого були: 

кафедра лабораторної медицини та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Провела разом із викладачем Двулят-Лешневською І.С. та студентами 

групи ІVЛД21 та ІІ ЛД21 показовий виховний захід на тему: «Від Миколая до 

Йордана». 24.12.21р. 

Провела виховні бесіди зі здобувачами вищої освіти групи ІVЛД 21, 

контролювала їх відвідування лекцій та практичних занять, а також своєчасне 

відпрацювання пропущених практичних занять, незадовільних оцінок тощо. 

Проводила у групі ІVЛД 21 виховні бесіди щодо збройної агресії 

Російської Федерації проти України. 

Засанська Г.М. Участь у фізкультурно-спортивному заході академії на 

тему «Здоровий спосіб життя» (бадмінтон).  

25 листопада 2021 року - виховний освітній захід на тему: “Наше життя – 

в наших руках”. Доповідь на тему: "Вакцинація – головна стратегія в 

боротьбі з COVID-19» - підготувала викладач вищої кваліфікаційної категорії 

кафедри лабораторної медицини Засанська Г.М.; 

• 18.10.2021 року о 14.00 присутня в он-лайн режимі на показовому 

виховному заході, приуроченому до подій 14 жовтня. Організатори: Назар О., 

Назар С. До проведення долучилися Фітьо Н., А.Амізян; 

• 09.12.21 присутня в он-лайн режимі на показовому виховному заході на 

тему «Історія різдвяних свят». Керівник Оксана Голод група ІІ МС-11 і І МС-22; 

Менів Н.П.  

Впродовж 2021-2022 н.р. була куратором групи ІІ ЛД 11. Постійно 

співпрацювала із студентами, надавала консультації на застосунку «Viber» у 

вигляді повідомлень та дзвінків, спрямовувала навчальний процес у 

конструктивне русло із наукових тенденцій, сприяла вихованню професійного 

цілісного підходу із максимальним розвитком гуманності та відповідальності. 



8 вересня разом із студентами відвідали виставу Національного 

академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, 

Наталка Полтавка.  

Також у вересні разом із викладачем Двулят-Лешневською І.С. 

організувала  наукову екскурсію у клініко-біохімічну та імунологічну 

лабораторії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного 

центру, проведену старшим лаборантом лабораторії Шварчовською Галиною. 

(фото додаються). 

Взяла участь у виховному освітньому заході для груп академії на тему: 

«Наше життя в наших руках», що проводився спільно кафедрою лабораторної 

медицини та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Викладачі кафедри лабораторної медицини Орися Любінська та Ірина 

Двулят-Лешневська разом із студентами груп ІVЛД 21 та ІІ ЛД 21 підготували 

та провели 24.12.21 року виховний захід на тему: «Від Миколая до Йордана», 

який теж відвідали студент групи ІІ ЛД 11. 

9 листопада студенти  відвідали  виховну годину викладача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, Голод О.О. організовану групами  ІІ МС 11 

та І МС 22 на тему: «День збройних сил України», а 19 грудня відвідали 

виховний захід викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,          

Голод О.О. організовану групами  ІІ МС 11 та І МС 22 на тему: «Історія 

Різдвяних свят». 

Проводила виховні бесіди зі студентами, контролювала відвідування 

студентами лекцій та практичних занять, а також своєчасне відпрацювання 

пропущених практичних занять, незадовільних оцінок.  Провела бесіди за 

результатами семестрової атестації з метою покращення успішності студентів, 

а також з питань безпеки життєдіяльності студентів під час зимових канікул та 

правил дотримання карантинних норм.  

З лютого 2022 р. неодноразово проведено виховні години щодо 

збройної агресії Російської Федерації проти України, зокремо, спрямовані на 

підтримання психічного здоров’я.  

З березня цього року Медик Зоряна є волонтером у пункті допомоги 

біженцям, що функціонує на території академії. 

Сидор О.К. допомога в адаптація до навчання, консультації, участь у 



культмасових заходах, проведення виховних годин). 

- Участь у посвяті в студенти. 

- Перегляд вистави «Наталка Полтавка», театр імені Марії Заньковецької. 

Виховні заходи: 

- Спільно з студентами групи І ЛД 21 організували подарунки до Св. Миколая 

для осіб з будинку пристарілих смт. Олесько Львівська область (19.12.21р.). 

- Побували на екскурсії у центральній лабораторії Медіс м.Львів (12.12.21р.). 

- Спільно зі студентами групи 1 ЛД 21 долучились до проекту «Grining the 

Planet» по озелененню Львівської області, висадка дерев у Яворівському 

районі 30.10.21р. 

         На теоретичних та практичних заняттях намагалась закласти студентам 

елементи етичних принципів, доброчесності, почуття патріотизму, відповідно 

до  календарно-тематичних днів, свят тощо. 

 

Стахера І.М. Учасник в online режимі виховного заходу на тему: «Роль 

сестри/брата медичних в...». Організаторка заходу - Наталія Костерева, 

викладачка кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров'я, 

кураторка групи ІІІ МС в11, 4 листопада 2021р. 

Учасник онлайн виховного заходу на тему: «Від Миколая до Йордана», 

організований викладачами кафедри лабораторної медицини: Любінською 

О.І. та Двулят-Лешневською І.С. 24.12.21р. 

Учасник виховного освітнього заході для студентів академії на тему: «Наше 

життя в наших руках». Організатори кафедра: лабораторної медицини та 

соціально-гуманітарних дисциплін. 25.11. 2021 р. 

Учасник виховної години на тему «День збройних сил України», керівник  

Голод О.О. Доповідачі студенти груп ІІ МС 11 та в І МС22, 19.11.21р. 

 

• Підготовка студентів до творчих, мистецьких конкурсів та спортивних 

змагань (прізвище керівника, студента, назва конкурсу, або змагання). 

Немає. 

 

• Виховні заходи, проведені кафедрою: 

25 листопада 2021 року викладачами кафедри лабораторної медицини 

(зав кафедри Федорович У.М.) та кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

(зав кафедри к. іст. н. Лозинською С.О.) організовано та проведено виховний 

освітній захід на тему: “Наше життя – в наших руках”.  

Для  привітання запрошені гості: Уляна Подільчак – медична сестра 

діагностичного центру “Медіс”, Юліана Куліш – медична сестра медичного 



центру “Родина”, Віталіна Лопата - операційна медична сестра дитячого 

центру кардіології та кардіохірургії міста Києва. Продемонстровано відео 

щодо роботи  відділення реанімації лікарні швидкої медичної допомоги міста 

Львова. 

Мультимедійну доповідь “Ситуація з COVID-19 у світі та в Україні” 

підготувала завідувач кафедри лабораторної медицини Федорович У.М. яка 

надала інформацію щодо смертності від COVID-19, заповнення ковідних 

відділень, споживання кисню хворими на COVID-19, про стабілізацію рівня  

госпіталізацій, про експертів що констатують початок спаду захворюваності в 

Україні тощо.  

Викладачі кафедри лабораторної медицини: 

- к .пед. н. Любінська О.І. підготувала мультимедійну доповідь “Що 

варто знати про COVID-19”:  про пандемією  COVID-19. причину цієї 

хвороби - коронавірус SARS-CoV-2. З 1960-х років  небезпечними є SARS-

CoV, MERS-CoV та новий SARS-CoV-2. Розповіла про основні клітини-мішені 

для SARS-CoV-2, взаємодію вірусу SARS-CoV-2 через протеїн S із 

рецептором АПФ-2,  основні симптоми COVID-19, мутації, нові геномні 

варіанти SARS-CoV-2, зокрема штам Дельта тощо; 

- Менів Н.П.  підготувала мультимедійну доповідь “Основні ускладнення 

після СOVID-19 та “постковідний синдром”. Висвітлено питання щодо 

найбільш поширених ускладнень після СOVID-19, ознак та симптомів, що 

залишаються після одужання, основні складові механізму ураження нервової 

системи, низку неврологічних розладів, суміжність  ожиріння та цукрового 

діабету 2-го типу та  важкого перебігу COVID19 з ризиком його фатальних 

наслідків, симптомами та скаргами пацієнтів; 

-  Двулят-Лешневська І.С. доповідала по актуальній темі: «Коронавірус: 

профілактика інфікування та поширення». Розповіла про елементарні 

правила із дотримання запобіжних заходів зараження та поширення 

коронавірусної інфекції, таких як,  правильно надягнута та утилізована маска, 

дотримання правил особистої гігієни та кашльового етикету, зменшення 

соціальної активності, самоізоляція. Такі заходи допоможуть усім захистити 

себе й оточуючих від хвороби, викликаної вірусом SARS-CoV-2; 

- Засанська Г.М. виступила з презентацією на тему «Вакцинація –  

стратегія в боротьбі з COVID-19».  Основні моменти виступу: організація 

епідеміологічного нагляду і вакцинація населення, заходи контролювання і 

реагування, доступність інформації та контроль виконання рекомендованого 



обсягу завдань,  відстежування контактів, ІТ-технології. Розповіла про 

вакцинацію яка ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, 

про заклики у відеозверненні папи Франциск щодо щеплення від COVID, про 

створення  Програми COVAX та найефективніші препарати Pfizer/BioNtech, 

Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CoronaVac, які вакцини зараз 

використовують в Україні, характеристику вакцин тощо. 

Хміляр І, Р. - викладач-методист кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка», юрист за другою освітою, виступила із 

доповіддю «Вакцинація в умовах пандемії: право чи обов’язок». 

Наголосила, що у питанні вакцинації, крім особистих переконань, кожен має 

керуватися здоровим глуздом і законодавством задля уникнення 

негараздів. Проаналізувала міжнародні документи (emergency use authorization 

(EUA), резолюція ПАРЄ №2361 (2021) «Вакцини проти COVID-19: етичні, 

правові та практичні міркування»), відповідні постанови Кабінету міністрів 

України, які саме запроваджують карантин і відповідні накази Міністерства 

охорони здоров’я України. Також звернула увагу на врегулювання 

протиепідеміологічних заходів на державному і обласному рівнях. 

В ході виступів студенти задавали питання викладачам у Viber. Такі 

заходи заохочуть студентів до осволодіння знаннями, виховують 

відповідальність за прийняті рішення щодо вакцинації. Вакцинуймося та 

будьмо здорові! Наше життя – в наших руках.  

Щиру подяку висловлюємо адміністрації академії, викладачам та 

студентам які приєдналися до нас! 

 

• Волонтерська діяльність. 

Засанська Г.М. Волентарка з гуманітарної допомоги при КЗВО ЛОР 

«Львівська  медична академія імені Андрея Крупинського». 

 


