
КЗВО ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО» 

 

 

 

Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я  

Звіт за напрямком « Виховна Робота» 

за 2021-2022 н.р. 

    Виховна робота на кафедрі передбачає формування моральних і 

патріотичних почуттів, розвиток інтелектуально-творчих, фізичних і духовних 

якостей майбутніх фахівців, охоплює усі напрямки виховання молоді та 

здійснюється згідно з  планом виховних заходів . Основні завдання виховання 

особистості студента-медика реалізовуються шляхом синергії навчального 

процесу, саморозвитку та виховної компоненти. 

       Враховуючи   нові реалії зумовлені воєнним станом та обмеження 

продиктовані пандемією COVID-19 , більшість виховних напрямків у 2021-2022 

н.р. були  реалізовані у форматі дистанційної комунікації  з здобувачами. 

Основними розділами діяльності стали: 

1)Національно-патріотичне виховання 

2)Професійне виховання та формування засад здорового способу життя 

3)Моральне виховання. Волонтерський рух 

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: 

Участь викладачів та здобувачів кафедри в загальноакадемічних заходах : 

1)10.09.2021р- Представники кафедри(Завідувачка кафедри Р. Неділько)  

прийняла участь у загально академічному заході  “Здорове тіло- 

здоровий дух”   у рамках Дня фізичної культури і спорту. 

2)30.10.2021р- активна участь представників кафедри у еко ініціативі 

“Greening of the Planet”,  та долучились до осінньої висадки саджанців у 

Буському лісгоспі (Соколянське лісництво) і Сколівському лісгоспі 

(Верхньосиневицькому  лісництві). 



3) 9.11.2021р.- викладачі кафедри ( Дуб Н.Є. та Білобривка В.Ю.) 

долучились до написання    XXI  Радіодиктанту Національної Єдності 

приуроченому Дню писемності України. 

4) 7.12.2021р-День Української хустки-фото флеш-моб у соціальних 

мережах за участю  викладачів кафедри Неділько Р.В., Безкоровайної 

У.Ю. 

5) 16.02.2022р- викладачі  та здобувачі спільно долучились до  

всеукраїнського марафону Єдності присвячений консолідації 

суспільства щодо територіальної цілісності, соборності та захисту 

незалежності України 

6) лютий-червень 2022р-  активна участь  у волонтерських ініціативах  

та  спільна праця  в центрі гуманітарної допомоги за підтримки 

міжнародних патрнерів. 

Заходи, ініційовані та організовані кафедрою як внутрішньо 

факультетські чи кафедральні: 

1) 15.09.2021р -О. Ільчишин провела Екскурсійну зустріч-бесіда при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького у групі ІІ МСф 2,3 

2) 18 жовтня 2021р-  викладачами Назар Н.С.; Фітьо  Н.Р. проведено 

міжкафедральний виховний захід, приурочений до Дня Захисників і 

Захисниць України на тему «Тобі, Україно, мій мужній народе, 

складаємо пісню святої свободи!» у групі ІІ МС-11 

3) 18 жовтня 2021р- О.В. Кузьменко; Н.С. Назар ; С.В. Янків; Р.В. 

Неділько організовано Зустріч- дискусію,  в он-лайн форматі  

“Розмова про…” у групі III МС 21 

4) 4 листопада 2021р – викладачем Н. Костерева проведено відкритий 

виховний захід  на тему "Роль сестри/брата медичних в..?" в групі ІІI 

МС(в)-11 

5) 23 лютого 2022р.- викладачами З. Костів та А. Бялий у групі ІІ МС-12 

проведено виховний захід на тему "Зупинемо булінг разом" 

6) Впродовж березеня- травеня 2022р.  викладачами: С. Янків, Р. 

Неділько,  І. Тверда, А. Бялий, Н. Костерева проведено  

” П’ятихвилинки самоідентичності” з метою розширення горизонтів 

пізнання  здобувачів культурної  та історичної спадщини, що є вкрай 

важливим для формування правильного проукраїнського світогляду 

майбутнього покоління.    

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

o Бялий А.О у групі ІIIМС13: ”Шкідливість паління для людини”  . 

o  Жубрид М.Т, Бесіда – лекція, у групі ІІ МС 21: «Як впоратися зі 

страхом і стресом в умовах війни». 



 

          Діяльність  кураторів академічних груп: 

1) Кузьменко О.В. - Керівник групи І МС-13.   Проведено пізнавально- 

виховну бесіду « Зовнішня та внутрішня тривога, алгоритми дій та 

запобіжники» (лютий 2022р)  

2) Ільчишин О.В.- Керівник групи  I МСф 2. Спільно з здобувачами  

приймала участь у: 

-флешмобі «Українська хустка на дівчині» (7.12. 2021 р.); 

-виховний захід до Дня Єдності (гр. І МСф 2, січень 2022 р.); 

-виховний захід на тему: «Марафон єднання», присвячений консолідації 

суспільства щодо територіальної цілісності, соборності та захисту 

незалежності України (гр. І МСф 2, лютий 2022 р.). 

3) Костів З.П.-Куратор I МС- 12 – дискусійна бесіда ”Безпечне 

інформаційне середовище та інфогігієна” (28 .03.2022р) та  пізнавальна 

розмова про ”Писанку- як сакральний символ українця”  ( 13.04. 2022р) 

4) Фітьо Н.В.-  Куратор I МС-11-бесіда на тему ” Роль молодших 

фахових спеціалістів у наданні паліативної допомоги в Україні.”(жовтень 

2021р)  та організовано он-лайн  зустріч на тему "Значний внесок 

видатних українських медиків у практичну медицину України та світу, 

минуле й сьогодення"( грудень 2021р) 

Вагомою складовою виховання активної патріатичної та творчої молоді є  

ініціативи саме студентського самоврядування академії котре за сприяння 

науково педагогічних працівників зініціювали  13.10.2021р проведення 

благодійної акції  присвяченої Дню захисника  України. 

 

Фотозвіт 

Волонтерські ініціативи   

 



 

 

Марафон Еднання 

 

 

 

Еко-ініціативи “ Створюємо ліси разом” 

 

 

 



XXI  Радіодиктант  Національної Єдності 

 

 

Благодійної акції  присвяченої Дню захисника  України. 

 

 

“Здорове тіло- здоровий дух” 

 



Екскурсійна зустріч 

 

Зустріч- дискусію 

 

"Роль сестри/брата медичних в..?" 

 

"Зупинемо булінг разом" 

 



” П’ятихвилинки самоідентичності” 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 


