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ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 
І ВИХОВАННЯ

КЕРІВНИК
Магльований Анатолій Васильович
доктор біологічних наук, професор, 
проректор з науково(педагогічної роботи,
завідувач кафедри фізичного виховання і спортивної
медицини, заслужений працівник фізичної культури
і спорту України.

В
иховна робота зі студентами — важлива складова
навчально�виховного процесу. В ЛНМУ імені Да�
нила Галицького цей напрямок діяльності кури�

рує проректор із науково�педагогічної роботи, д. б. н.,
проф. А. В. Магльований. 

Виховна робота проводиться відповідно до наказів
МОЗ України № 687 від 27 листопада 2008 р. «Про
покращання виховної роботи в вищих медичних та
фармацевтичних навчальних закладах І–IV рівнів акре�
дитації, закладах післядипломної освіти і закладах
охорони здоров’я» та № 579 від 30 липня 2012 р. «Про
підготовку до початку 2012–2013 навчального року та
організацію його проведення», інших державних норма�
тивно�правових актів, а також наказів та розпоряджень
університету.

Відділ гуманітарної освіти і виховання здійснює
масштабну роботу з виховання гармонійно розвиненої,
освіченої, національно свідомої та соціально активної
особистості, якій властива глибока громадянська відпо�
відальність, висока культура та духовні якості, родинні і
патріотичні почуття, яка здатна до саморозвитку і само�
вдосконалення. Крім того, працівники відділу приділяють
велику увагу формуванню у студентів художньо�есте�
тичної, мовної, правової, трудової, екологічної та фізичної
культури.

Заходи на виконання програми з виховної роботи
в університеті спрямовані на поліпшення патріотичного
виховання студентів, забезпечення функціонування
української мови в усіх сферах діяльності навчального
закладу, формування у молоді поваги до Конституції
України та державної символіки.

При відділі гуманітарної освіти і виховання діє
координаційний методичний центр із виховної роботи
та здорового способу життя, в обов’язки якого входить
відповідальність за організацію навчально�виховної робо�
ти, проведення щоквартального моніторингу діяльності
викладачів�кураторів академічних груп та гуртожитків,
психолого�педагогічних тренінгів, семінарів, конферен�
цій, консультацій із залученням провідних фахівців галузі
та систематичного підвищення кваліфікації викладачів�
кураторів, виконання плану виховної роботи та гумані�
тарної освіти університету. До роботи центру залучено
заступників деканів факультетів із виховної роботи
(медичний факультет № 1 — асист. Н. М. Скалецька,
медичний факультет № 2 — доц. Ю. В. Федоренко, стома�
тологічний факультет — доц. В. С. Гриновець, фармацев�
тичний факультет — доц. М. В. Вісьтак, ФПДО —
к. мед. н., асист. Є. С. Лещук, факультет іноземних сту�
дентів — ст. викл. О. О. Новицький), кураторів�викла�
дачів академічних груп, студентського самоврядування,
первинної профспілкової організації студентів, різних
громадських організацій, клубу художньої самодіяльності,
спортивних та оздоровчо�фізкультурних клубів.

До виховної роботи зі студентами, інтернами,
аспірантами, магістрами і слухачами ФПДО, студента�
ми�іноземцями залучено 448 кураторів академічних
груп із 67 кафедр, 151 куратор з 12 кафедр для роботи зі
студентами у гуртожитках, 156 кураторів з 22 кафедр
для роботи у гуртожитках ФПДО і куратори з 27 ка�
федр для роботи зі студентами�іноземцями.

Роз’яснювальна робота також проводиться через
прес�центр університету (керівник — магістр, член
Національної спілки журналістів України А. Г. Грино�
вець) та газети «Alma�Mater» і «Народне здоров’я»
(літературний редактор — А. А. Синиця), які є все�
українськими періодичними виданнями, а також через
виступи провідних учених ЛНМУ імені Данила Гали�
цького, членів батьківського комітету, студентів на
Львівському державному телебаченні і радіо у програмах
«36,6» та «Семестр».

В університеті функціонують 40 колективів художньої
самодіяльності, три з яких мають звання народних, творчі
об’єднання, клуби, гуртки, СТЕМи. Це, зокрема, Народний
танцювальний ансамбль «Горицвіт» (керівник — народний

Щорічний студентський фестиваль
«Т. Г. Шевченко і сучасність»
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артист, заслужений діяч мистецтв України З. Ф. Колобич),
Народна хорова капела «Музи Гіппократа» (Г. І. Гуреш),
Народний естрадний ансамбль «Медикус» (В. І. Кіт),
вокальна група «Медикус» (В. І. Кіт), клуби та гуртки ху�
дожньої творчості ім. Тараса Шевченка (народний артист
України С. П. Кустов), поетичної творчості «Первоцвіт»
(доц. Н. Д. Черкес), КВК, клуб інтелектуальних ігор
ЛНМУ. До послуг студентів — 16 спортивних секцій, де�
сять оздоровчо�фізкультурних клубів, СОТ «Медик».

Відділ гуманітарної освіти і виховання та Координа�
ційна рада з виховної роботи під керівництвом проректора
з науково�педагогічної роботи, проф. А. В. Магльованого
здійснює координацію діяльності колективів художньої
самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, гро�
мадських організацій та об’єднань, музеїв, всеукраїнських
університетських видань, проведення громадсько�полі�
тичних, національно�патріотичних, культурно�мистець�
ких виховних заходів в університеті та за його межами.
Так у ЛНМУ імені Данила Галицького щороку організо�
вується близько 500 виховних і громадсько�політичних
заходів, в яких активну участь беруть студенти, викладачі
та співробітники навчального закладу. Це річниці держав�
них свят та історичних подій, дні народження визначних
діячів України, а також традиційний студентський
фестиваль «Т. Г. Шевченко і сучасність», Шевченківські
читання до дня народження Кобзаря, вечори, присвячені
відомим діячам університету, професійні свята (дні
медичного та фармацевтичного працівників), посвята
у студенти, урочистий випуск лікарів та провізорів тощо.
Систематично відбуваються студентські фестивалі худож�
ньої самодіяльності, традиційний фестиваль пісенної
творчості студентів «Весна Медика», вечори студентської
авторської творчості до Дня студента, спортивні змаган�
ня, присвячені знаменним датам в історії України, вечори
дружби зі студентами зарубіжних країн, зустрічі із видат�
ними науковцями, лікарями, політиками, всеукраїнські
акції: «Студентська республіка», «Південь–Захід: нас не
роз’єднати», «Всеукраїнський спортивний фестиваль»,
фестивалі КВК, інтелектуальна гра «Брейн�ринг» та ін.

Студенти ЛНМУ імені Данила Галицького відвідують
театри та музеї, замки і монастирі Львівщини, Тернопіль�
щини; проводять дні довкілля, толоки, екологічні експе�
диції «Чиста Говерла» та «Чистий берег Дністра», толоки з

упорядкування лісопарку «Погулянка», музею�заповідни�
ка «Личаківський цвинтар», благодійні акції до Дня свято�
го Миколая; надають допомогу дітям шкіл�інтернатів
Львова, Рава�Руської, Червонограда, Сколе, ветеранам та
інвалідам. Триває опікунська робота з дітьми�сиротами,
малозабезпеченими, ветеранами війни; налагоджено
співпрацю з Мальтійською службою у Львові, діяльність
клубу «Милосердя» медичного факультету № 1 з допомоги
та нагляду за невиліковно хворими людьми у Шпиталі ім.
митрополита Андрея Шептицького. Відбуваються акції
«Милосердя», «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Твере�
зість», «Життя без куріння», «День діабету», «Серце до
серця», «Щастя на крилах», «Студенти за ЗСЖ», «Знай
свої права», «Українські книжки — сільським бібліотекам»,
«День професійного самовизначення», «Запали свічку
пам’яті!», «Подаруй дитині родину» тощо.

У 2012 р. проведено велику роботу з медичного за�
безпечення Чемпіонату Європи з футболу «Євро–2012».
На стадіоні «Арена�Львів», лікарнях міста та притрасо�
вих лікарнях працювало 96 викладачів і 355 студентів,
які володіють англійською мовою. Обсяг та якість про�
веденої роботи були високо оцінені.

Активну участь у заходах та різноманітних фестивалях,
які проводяться в Україні та за кордоном, беруть студенти�
волонтери, викладачі, співробітники, художні, творчі та
народні колективи ЛНМУ імені Данила Галицького, серед
яких Народний танцювальний ансамбль «Горицвіт» (лау�
реат всеукраїнських і міжнародних фестивалів�конкурсів
хореографічного мистецтва), Народна хорова капела
«Музи Гіппократа» (лауреат всеукраїнських та міжнарод�
них фестивалів) і народний ансамбль «Медикус».

Відділ гуманітарної освіти і виховання, Координа�
ційна рада з виховної роботи спільно з деканатами фа�
культетів університету постійно удосконалюють виховну
роботу в групах та гуртожитках, зокрема з організації
профілактичної та просвітницької діяльності зі студе�
нтською молоддю; попередження СНІДу і туберкульозу;
запобігання наркотичній та алкогольній залежностей,
тютюнопалінню; профілактики правопорушень у студент�
ському та викладацькому середовищах; пропаганди
здорового способу життя та широкого залучення до уп�
равління в університеті органів студентського самовря�
дування, студентських рад. 

Виступ проректора з науково(педагогічної роботи
проф. А. В. Магльованого перед студентами

Благодійний ранок для вихованців дитячого будинку,
присвячений Дню Святого Миколая




