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ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ

ервинна профспілкова організація
студентів ЛНМУ імені Данила Га
лицького — це добровільне непри
буткове товариство студентів університету,
метою функціонування якого є представницт
во, здійснення і захист навчальних, соціально
економічних прав його членів. Ця аполітична моло
діжна організація, яка є легітимним представником
інтересів великої студентської
спільноти університету (понад
5 тис. осіб), відстоює їх через своїх
представників у різних студент
ських громадських об’єднаннях,
ректораті, вчених радах універси
тету, факультетів, зборах трудо
вого колективу, комісій і т. ін.
Протягом останніх кількох
років профспілка студентів ак
тивно бере участь в організації
різних заходів. Так університет,
БОВГИРЯ
зокрема профком, долучався до
Володимир
проведення Чемпіонату Європи з
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футболу «ЄВРО2012». Задовго
Голова організації
до початку змагань члени проф
спілкового комітету та студентського самоврядування
провели ретельний відбір волонтерів. Головними вимо
гами до молоді було знання іноземних мов, комуніка
бельність, успішність у навчанні та бажання самовдос
коналюватися. Студенти, які пройшли відбір, протягом

двох років проходили навчання. Так на кафедрі
іноземних мов ЛНМУ імені Данила Галиць
кого постійно діяли курси з удосконалення
знання мов, а на базі спортивнооздоровчого
табору «Медик» (смт Шацьк) було органі
зовано Школу невідкладної медичної допо
моги. Загалом у проведенні «ЄВРО2012»
брало участь близько 355 студентівволонтерів,
320 з яких перебували у лікарнях районних цент
рів. Решта ж працювала безпосередньо на стадіоні.
Традиційно щороку профком проводить студентські
фестивалі «Весна медика» та «Осінь медика», під час
яких студенти демонструють свої таланти.
Профком студентів спільно з кураторами акаде
мічних груп приділяють велику увагу розвитку творчих
здібностей молоді, заохочують студентів до нових
злетів. Крім того, вони не забувають про популяризацію
спорту та здорового способу життя: систематично
проводять змагання між гуртожитками та факультетами
з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу то
що, організовують регулярні поїздки на лижні курорти
в Карпати, а також круглі столи, в яких детально обго
ворюються основні аспекти негативного впливу на ор
ганізм людини паління та вживання алкоголю.
Спільно із молодіжною громадською організацією
«Європейська асоціація студентів медицини — Львів»
(EMSAЛьвів) студентський профком ЛНМУ імені
Данила Галицького проводять різні акції у межах про
екту «Лікарня для ведмежат» («Teddy bear’s school»).
Мета цього заходу — подолати бар’єр між хворими
дітьми та медиками, зокрема навчити дітей не боятися
лікарів.

Студенти(учасники акції за проектом
«Лікарня для ведмежат»

Під час акції за проектом
«Лікарня для ведмежат»

ГОЛОВА ОРГАНіЗАЦІЇ
Бовгиря Володимир Русланович
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Доброю традицією
в університеті стало що
річне «Свято писанки»,
яке організовують чле
ни профкому разом із
представниками сту
дентського самовря
дування. У цей день
студенти одягаються у
національне вбрання
та розфарбовують пи
санки, які потім пере
дають до шкілінтер
натів.
Спільно зі студент
ською громадською ор
ганізацією — клубом
«Милосердя» — про
водиться багато благо
Студенти(члени громадської організації «Милосердя» медичного факультету № 1
дійних акцій, серед
яких «Миколай про
тебе не забуде», «Подаруй дитині свято», «Подаруй ди
Члени студентської профспілки долучаються до
тині книжку», «Врятуй своєю кров’ю людське життя»,
проведення заходів, спрямованих на збереження
під час яких здійснюється збір коштів, подарунків, книг
довкілля та виховання студентів, серед яких — «При
та крові для дитячих будинків і шкілінтернатів.
бери своє місто», «Толока до Великодня», «За чисте
Первинна профспілкова організація студентів бере
довкілля».
активну участь у науковій діяльності (зокрема в органі
Традиційними стали походи на гору Говерлу, кон
зації круглих столів на різні теми, популяризації студе
курси «Міс та Містер медичного університету», акції
нтських конференцій та наукових гуртків), а також у
до Дня святого Миколая та Великодня, співпраця з
програмах обміну зі студентами медичних університетів
Товариством Червоного Хреста, благодійне збирання
АР Крим і Одеси.
коштів, проведення анкетувань серед студентів тощо.
Важливою складовою виховного процесу є громадян
Реалізація цих заходів стала можливою завдяки
ське виховання, покликане формувати світогляд майбут
тісній співпраці з адміністрацією університету, зок
ніх лікарів, виховувати в них почуття любові та поваги
рема з відділом гуманітарної освіти і виховання та
до людей, рідного народу, Батьківщини, її культури.
деканатами.

Студенти на базі спортивно(оздоровчого табору «Медик» (смт Шацьк)
під час проведення «Школи невідкладної медичної допомоги»
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