ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

СПОРТИВНО(ОЗДОРОВЧИЙ
ТАБІР «МЕДИК»

тудентський спортивнооздоровчий табір «Медик»
був заснований у 1972 р. Роком офіційного від
криття став 1974 р., коли заклад прийняв перших
відпочивальників.
Табір розташовується у сосновому лісі на березі одно
го з Шацьких озер — Пісочного, — на території Шацького
національного заповідника (загальна площа табору —
3,5 га). 30 грудня 1997 р. згідно з рішенням Шацької
районної ради ЛНМУ імені Данила Галицького отримав
Державний акт на право постійного користування землею.
Влітку, з червня до серпня, тут можуть чудово
провести час і відновити своє здоров’я понад 1000 осіб.
Студенти і викладачі навчального закладу відпочивають
у 16 дерев’яних будиночках (по чотири кімнати в кожно
му) та у триповерховому цегляному спальному корпусі
(на 84 місця) у номерах на двітри особи.
У таборі є комплекс спортивних майданчиків, де про
водяться оздоровчофізкультурні та навчальнотрену
вальні заняття для відпочивальників, а також тренуються
студентиспортсмени збірних команд університету з різних
видів спорту. Тут створено всі умови для любителів міні
футболу, баскетболу, волейболу, тенісу, настільного тенісу,
шахів, бадмінтону, плавання, веслування на човнах, ходіння

по озеру на катамаранах, риболов
лі, окремих видів легкої атлетики
тощо. У таборі працюють досвідчені
фахівці, викладачі кафедри фізич
ного виховання і здоров’я з курсом
ЛФК та СМ, які виконують роботу
інструкторів із фізичної культури та
спорту і рятівників. Інструктори про
водять різноманітні оздоровчофіз
культурні та спортивномасові захо
ди, змагання, конкурси, дискотеки.
ЛЕВЧУК
У таборі є свої традиції. Кожен
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день розпочинається з підняття
Директор табору
Державного прапора України та
виконання національного гімну.
Щозміни проводиться веселий День Нептуна, а 24 серпня
відбувається традиційний легкоатлетичний крос присвя
чений Дню Незалежності України.
Влітку у таборі функціонує їдальня, в якій працюють
висококваліфіковані кухарі та робітники комплексу харчо
блоків університету. У таборі здійснено якісну перебудову
душових кімнат, встановлено пірс та сучасне освітлення.
СОТ «Медик» має свою станцію човнів і катамаранів,
зручний озерний пірс для прогулянок, риболовлі та відпо
чинку. До послуг гостей — табірний радіовузол, який
транслює новини й оголошення, сучасну музику, народні
пісні. На території розташовано дві автомобільні стоянки,
розраховані на приблизно 80 автомобілів за зміну.
Впродовж року у таборі працює вісім штатних праців
ників, а влітку — близько 40 осіб обслуговуючого персоналу.
Влітку СОТ «Медик» у кожну з п’яти змін приймає понад
200 осіб, серед яких студенти, магістри, аспіранти, клінічні
ординатори та представники професорськовикладацького
колективу ЛНМУ імені Данила Галицького, а також праців
ники інших організацій і установ Львова та області.

Спортивно(оздоровчий табір «Медик»

Центральний вхід до табору

ГОЛОВА ТАБІРНОЇ РАДИ
Магльований Анатолій Васильович — доктор
біологічних наук, професор, проректор з науково(
педагогічної роботи, завідувач кафедри фізичного
виховання і спортивної медицини, заслужений професор
ЛНМУ імені Данила Галицького, академік Академії наук
вищої освіти України, заслужений працівник фізичної
культури і спорту України.
ДИРЕКТОР ТАБОРУ
Левчук Федір Микитович
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