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СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ
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тудентський парламент ЛНМУ імені Данила Гали
цького був створений 19 березня 2009 р. як ініціати
ва студентської громади для захисту її прав та від
стоювання інтересів у стосунках із керівництвом й
адміністрацією навчального закладу. Першою головою сту
дентського самоврядування була Марта Наконечна (тоді
студентка ІІІ курсу медичного факультету № 1), а через два
роки її наступницею стала Ірина Коляда (студентка IV кур
су цього факультету).
Одним із пріоритетних напрямків діяльності студент
ського парламенту залишається національнопатріотичне
виховання молоді, що реалізується шляхом залучення сту
дентського активу до відзначення найважливіших держав
них свят, історичних подій, днів народжень знаних громад
ськополітичних діячів, митців та, звичайно ж, медиків.
Це — зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ве
теранами УПА, вшанування героїв Крут, святкування Дня
Соборності України, Дня Конституції, а також проведення
урочистостей, пов’язаних із Днем Незалежності.
Національнопатріотичне виховання молоді базується
на культурних традиціях українського народу: щорічно ор
ганізовуються Андріївські вечорниці, студентський вертеп,
свято писанки. Вже традиційним для студентів ЛНМУ ста
ло вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.
У межах програми, розробленої спільно зі студентсь
ким парламентом та студентською громадською організа
цією — клубом «Милосердя», проводяться благодійні акції
(«Миколай про тебе не забуде», «Подаруй дитині свято»,
«Подаруй дитині книжку», «Врятуй своєю кров’ю людське
життя»), під час яких здійснюється збір студентських
коштів, подарунків, книг. Для підтримки самотніх хворих
похилого віку служба волонтерів студентського самовря
дування співпрацює з Товариством Червоного Хреста.
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Уже традиційними стали дні
довкілля, толоки, ініційовані студе
нтським парламентом: «Прибери
своє місто», «Толока до Великод
ня», «За чисте довкілля», екоекспе
диції «Чиста Говерла», у яких бе
руть участь не лише студенти, а й
викладачі та працівники універси
тету. Щороку зусиллями ЛНМУ до
Свята Пасхи упорядковується і
прибирається відомий у Львові та
Коляда Ірина
далеко за межами України Держав Голова студентського
ний історикокультурний музейза
самоврядування
повідник «Личаківський цвинтар»,
а також «легені» міста — лісопарк «Погулянка».
Хорошою та вкрай необхідною є традиція проведення
спільно зі студентським профкомом школи першої невід
кладної допомоги у СОТ «Медик» (смт Шацьк Волинської
області) та на горі Говерла у Карпатах. Завдяки цим акціям
молодь вчиться застосовувати знання на практиці в умовах
штучно створених ситуацій на манекенах.
Для пропагування здорового способу життя організову
ються поїздки для катання на лижах, демонстрація докумен
тальних фільмів та проведення круглих столів на найбільш
актуальні теми.
Студентське самоврядування спільно з профспілкою
студентів організовують вечірки у межах теми «Молодь
проти паління», на яких заборонено палити, та розповсюд
жують інформаційні блоки щодо наслідків тютюнопаління
(вони розміщені на зворотному боці квитків на вечірку).
Також регулярно проводяться круглі столи та зустрічі із
лікаряминаркологами, представниками відповідних гро
мадських організацій.
Активно діють комісії студентського самоврядування,
зокрема з навчальної і культурномасової робіт, побуту сту
дентів, соціального захисту та виховної роботи, міжвузівсь
ких і міжнародних зв’язків, фізичного виховання та спорту.
Відділ інформації розміщує статті в університетській газеті
— всеукраїнському виданні «Alma Mater», — а також бере
участь у проведенні анкетування студентів з питань якості
організації навчальновиховного процесу, наукової, гро
мадської діяльності та побуту студентської молоді, резуль
тати якого обговорюють на засіданнях ученої ради ЛНМУ.
Студентське самоврядування є важливим фактором
розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенцій
них лідерів. Студентський парламент університету потрі
бен студентству, тому що він — практична школа для тих,
хто бажає спробувати себе у ролі керівника, а також май
данчик для реалізації суспільно важливих проектів.

