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ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, заслужений
професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, академік академії наук Вищої освіти України,
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заслужений працівник фізичної культури і спорту України, професор кафедри
фізичного виховання і спортивної медицини

Профіль на Google.Академія

ШТАТ ВІДДІЛУ
- Синиця А.А. – літературний
редактор газети
“Аlma mater” , літературний
редактор
- Яремчишин М.Р. – технічний
редактор газети “Аlma mater”
- Кравець М.З. – оператор комп’ютерного набору газети “Аlma mater”
- Гриновець М.В. – інженер,
фотограф
- Ткачук О.З. – технічний
редактор журналу
“Acta Medica Leopoliensia”
- Канчалаба О. А. – завідувач музею
“Історія медицини Галичини”
- Кухар Я.М. – технік 1-ї
категорії
- Кравець Х.П. – лаборант

Заступники деканів факультетів з виховної роботи:
№3)
-

Медичний факультет №1 – ст.викл. Крив'як Б.Я.
Медичний факультет №2 – доц. Федоренко Ю.В.
Стоматологічний факультет – доц. Гриновець В.С., ас. Гриньох В.О. (гуртожиток
Фармацевтичний факультет – доц. Вісьтак М.В.
Факультет ФПДО – ас. Лещук Є.С.
Факультет іноземних студентів – ст. викл. Новицький О.О.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

До виховної роботи було залучено 448 кураторів академічних груп із 67 кафедр, 151
куратор з 12 кафедр для роботи зі студентами у гуртожитках, 156 кураторів з 22
кафедр ФПДО для роботи у групах, 20 кураторів для роботи у гуртожитках ФПДО та 27
кафедр для роботи зі студентами-іноземцями.

Координацію виховної роботи, діяльності колективів художньої самодіяльності, творчих
об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, громадських організацій та об’єднань, музеїв,
всеукраїнських університетських видань, а також проведення громадсько-політичних,
національно-патріотичних, культурно-мистецьких виховних заходів в Університеті та за
його межами здійснює відділ гуманітарної освіти і виховання та координаційна рада з
виховної роботи під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи А.В.
Магльованого
.

Відділ гуманітарної освіти і виховання спрямовує свою діяльність на постійне
вдосконалення виховної роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до
цієї роботи деканів факультетів, членів координаційної ради з виховної роботи,
Студентського самоврядування, профкому студентів, Студентського наукового
товариства, студентів та кураторів.

В Університеті проводиться робота з виховання гармонійно розвиненої,
високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена
глибокою громадянською відповідальністю, високою культурою та духовними якостями,
милосердям та гуманізмом, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих
надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і
самовдосконалення; з формування у студентів почуття духовності,
художньо-естетичної, мовної, правової, трудової, екологічної та фізичної культури,
любові до історичної спадщини України, Галичини тощо.

ВИХОВНІ ТА ПАТРІОТИЧНІ ЗАХОДИ
Упродовж навчального року в Університеті продовжувалась робота з виховання
гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної
людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, яка є носієм кращих надбань
національної та світової культури.
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До виховної роботи було залучено 653 куратора для роботи зі студентами у академічних
групах та гуртожитках, курсантами ФПДО, іноземними студентами.

В Університеті успішно працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих
об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких 3 мають звання Народних. Крім того, до послуг
студентів – 16 спортивних секцій 4 з них для іноземних студентів, 11 громадських
оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубів, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

Координацію діяльності колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів,
гуртків, СТЕМів, громадських організацій та об’єднань, музеїв, всеукраїнських
університетських видань, а також проведення громадсько-політичних,
національно-патріотичних, культурно-мистецьких виховних заходів в Університеті та за
його межами здійснювали відділ гуманітарної освіти і виховання та координаційна рада
з виховної роботи.

Упродовж року в Університеті проведено 745 виховних та патріотичних заходів, серед
яких:

- відзначення пам’ятних дат з історії України: 19-ї річниці Конституції України, 24-ї
річниці незалежності України, 73-ї річниці від дня заснування УПА, 96-ї річниці
проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР, річниць утворення ЗУНР, урочистого
перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі, 70-ї річниці завершення Другої
світової війни, 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи;
- святкування Міжнародного дня рідної мови, Дня української писемності та мови,
Міжнародного дня студента, Дня Матері, Всесвітнього дня здоров’я, Дня Героїв
України, Дня медичного працівника, Дня працівника освіти, Дня молоді, Дня міста
Львова і т.ін;
- вшанування пам’яті героїв «Небесної Сотні» і героїв, полеглих за Україну під час
проведення АТО, жертв Голодомору та політичних репресій в Україні, масового
насильницького виселення українців з етнічних українських земель внаслідок операції
«Вісла», проведення акції «Запали свічку пам’яті!»;
- відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, річниць видатних
постатей української історії та культури – Степана Бандери, Євгена Коновальця,
Симона Петлюри, Євгена Петрушевича, Романа Шухевича, Мирона Тарнавського,
Пилипа Орлика, патріарха Йосифа Сліпого, митрополита Андрея Шептицького,
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Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, Юрія Липи, Мар’яна Панчишина, академіка Миколи
Амосова;
- доброчинна допомога родинам загиблих героїв «Небесної Сотні» та учасників АТО,
здача крові у Військовому шпиталі м. Львова для поранених бійців учасників АТО; для
закупівлі учасникам АТО тепловізорів
та іншого спорядження;
- передано, терміном на 2 роки, у тимчасове безоплатне користування монітор
пацієнта “БІОМЕД” іМ 12 - 1 шт. та відсмоктувач “ДІОМЕД” медичний, модель 7Е — D —
1 шт., які мають використовуватися виключно для лікування бійців, постраждалих в зоні
АТО;
- проведення благодійних футбольних турнірів та “Кубкив ЛНМУ – 2015» для збору
коштів на потреби АТО, підтримки родинного дому "Покрова";
- участь студентів-волонтерів у медичному забезпеченні змагань дитячо-юнацького
чемпіонату з футболу серед команд за місцем проживання в м. Львові «Ліга дворового
футболу – 2015»;
- передано 200 підручників для потреб забезпечення навчального процесу
Донецького національного медичного університету у м. Красний Лиман;
- участь у акції "1000 кг книжок для Сходу", під час якої студенти — волонтери
університету сумісно із волонтерським рухом "
Відкрий
українське
"
збирали та відправили жителям звільнених від окупації міст Донеччини та Луганщини
українські книжки.
- проведення тематичних круглих столів, бесід, семінарів з пропаганди та
формування здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок;
- проведення волонтерами стоматологічного факультету, студентами Народного
танцювального ансамблю “Горицвіт”
за участі Народної хорової капели «Музи
Гіппократа», народного ансамблю “МЕДИКУС”, вокалістів
та науково-педагогічного персоналу університету Благодійний концерт “Разом до
Перемоги” зі збору коштів для закупівлі спорядження бійцям 5-го механізованого
батальйону виконуючого
бойове завдання у зоні АТО;
- проведення навчання з першої медичної допомоги та невідкладних станів,
теоретичного і практичного курсу екстреної медичної допомоги для студентів
Університету;
- участь студентів під егідою Студентського самоврядування, профкому студентів,
СНТ, а також кураторів у Днях довкілля, екологічних експедиціях «Чиста Говерла»,
«Чистий берег озера Пісочне», толоках з упорядкування лісопарку «Погулянка»,
М
узею народної архітектури та побуту
«Шевченківський Гай», території Державного історико-культурного музею-заповідника
“Личаківський цвинтар” (зокрема, могил 20 професорів університету, які поховані на
цьому цвинтарі, за якими цілорічно доглядають студенти-волонтери різних факультетів
та куратори);
- проведення студентами донорських днів, Днів благодіяння та милосердя,
доброчинних акцій клубом «Милосердя» медичного факультету № 1 з допомоги та
нагляду за невиліковно хворими у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького;
опікунської роботи за мешканцями
Львівського геріатричного пансіонату, ветерана
ми війни та праці, дітьми з вадами слуху і т.ін.;
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- проведення благодійних акцій: до Свята Миколая та Різдва Христового для
дітей-сиріт шкіл-інтернатів та сиротинців Львова, Червонограда, Рава-Руської, Сколе,
«Подаруй дитині писанку», «Подаруй особливій дитині тепло», у рамках Всеукраїнського
конкурсу «Моральний вчинок», до Всесвітнього дня боротьби з артеріальною
гіпертонією, до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом і т.ін.;
- проведення тематичних круглих столів, бесід, семінарів та інших заходів,
спрямованих на пропаганду здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок за
тематикою «Антинаркотик», «Тверезість», «Життя без куріння», «День діабету»,
«АнтиСНІД», «Студенти за здоровий спосіб життя»; участь в освітніх бесідах
«Всесвітній день здоров’я», «Рак молочної залози – проблема сучасності», «День
професійного самовизначення», «Знай свої права» тощо;
- проведення понад 40 екскурсій з відвіданням театрів і музеїв, пам’яток історичної
спадщини України;
- участь колективів художньої самодіяльності у всеукраїнських та міжнародних
фестивалях, зокрема, Народного ансамблю танцю «Горицвіт» – у фольклорних
фестивалях в Україні та міжнародних фолькльорних фестивалях Італії (м. Tagliocozo,
м. Poliano, м. Latina, м. Bassiano, м. Roma, Лямезія Терме), Республіка Польща, м.
Плоцьк де він був відзначений нагородою переможця і визнаний кращим колективом
фестивалю, у концертних програмах з нагоди Дня міста Львова та Дня матері; Народної
хорової капели «Музи Гіппократа» – у фольклорних і хорових фестивалях: Чехія м.
Брно, Австрія м. Відень;
- проведення фестивалів КВК, «Що? Де? Коли?», конкурсів СТЕМів, «Брейн-рингу зі
стоматології» та багатьох інших заходів.
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Упродовж року всі основні заходи з виховної роботи, які проводилися в Університеті та
за його межами, висвітлювалися на офіційному веб-сайті ЛНМУ, у загальноукраїнських
періодичних виданнях Університету – газетах «Alma Mater» і «Народне здоров’я», в
обласних та всеукраїнських засобах масової інформації, у програмах Львівського
телебачення «Семестр», «36,6» та ін.

Відділ гуманітарної
освіти і виховання спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення виховної
роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до цієї роботи деканів
факультетів, членів координаційної ради з виховної роботи, Студентського
самоврядування, профкому студентів, Студентського наукового товариства, студентів та
кураторів. Виховання студентів покликане формувати у них соціальну активність,
громадянську відповідальність і патріотизм, повагу до національної історичної та
культурної спадщини, художньо-естетичну, мовну, правову, трудову, екологічну та
фізичну культуру, високі моральні якості – передусім милосердя, співчутливість та
доброту.

Відділом проводяться оперативні науково-теоретичні наради та методичні семінари з
відповідальними за виховну роботу на кафедрах, кураторами, головами студентських
рад і комендантами гуртожитків, огляди-конкурси для ознайомлення з умовами побуту і
навчання студентів у гуртожитках, визначення кращої кімнати, поверху, поновлюється
“дзеркало чистоти” тощо.
Куратори груп і гуртожитків проводять із студентами лекції, семінари, бесіди з питань
формування здорового способу життя, правової, духовної, художньо-естетичної,
трудової і екологічної культури, поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії
рідного народу, державної символіки, до Конституції та законодавства України.
- Ведеться робота з профілактики правопорушень, хабарництва, наркоманії,
тютюнопаління, алкоголізму та пропаганди здорового способу життя.

Підготовлено та видано методичні розробки для кураторів з проведення виховної роботи
із студентами всіх курсів і слухачами ФПДО, тематичні плани лекцій, семінарів та бесід з
націнального виховання, проводяться науково-практичні конференції під назвою
“Сучасні аспекти виховного процесу у ВНЗ України” з виданням наукових матеріалів.
Працюють консультативні центри здорового способу життя, дискусійні клуби при
гуртожитках, курси для кураторів: “Основи роботи куратора”, “Основи соціальної
педагогіки і практичної психології”, поновлюється наочна агітація на кафедрах і в
гуртожитках.
Ведеться робота з покращення студентського самоврядування з метою забезпечення
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виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав і сприяння їх гармонійному
розвитку, пожвавлена робота громадських деканів та студентських рад.

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ В Університеті працюють 40 колективів художньої
самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких 3 мають звання
народних. Найбільш популярними і знаними є такі колективи:
- Народний танцювальний ансамбль “Горицвіт” (керівник – Народний артист,
Заслужений діяч мистецтв України З. Колобич);
- Народна хорова капела “Музи Гіппократа” (керівник – Г. Гуреш);
- Народний естрадний ансамбль “Медикус” (керівник – В. Кіт);
- Вокальна група «МЕДИКУС» (керівник – В. Кіт);
- Клуб художньої творчості імені Тараса Шевченка (керівник – народний артист
України С. Кустов);
- Факультетські клуби художньої творчості імені Тараса Шевченка (керівник –
народний артист України С.Кустов);
- Гурток художньої творчості стоматологічного факультету (керівник – асистент
кафедри стоматології дитячого віку В. Гриньох);
- Клуб поетичної творчості “Первоцвіт” (керівник – доцент Н. Черкес);
- Клуб «Брейн – ринг» стоматологічного факультету;
- Клуби КВК стоматологічного та медичного факультетів;
- Клуби інтелектуальних ігор медичного університету
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ В Університеті працюють студентські
громадські організації та об’єднання, найбільш активні з яких:
- Студентська профспілкова організація ЛНМУ імені Данила Галицького ;
- Студентське самоврядування ЛНМУ ім. Данила Галицького ;
- Студентська громадська організація “Червоний хрест”;
- Студентське об’єднання “Європейська Асоціація студентів медицини EMSA-Львів”;
- Студентське громадське об’єднання волонтерів “Милосердя”;
- Батьківський комітет ЛНМУ імені Данила Галицького.

МУЗЕЇ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

Монографії:
1. Професор Георгій Семенович Чучмай  лікар, вчений, педагог. Зубачик В.М.
Магльований А.В. Кухта С.Й. Цвих Л.О., Гриновець В.С. Монографія (історичне
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видання), Львів: Видавництво “Ліга Прес”, 2006.  102 с.
2. Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик. В.
Зубчик, А. Магльований, В. Гриновець, С. Кухта. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,65 іл.
3. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного
факультету у Львові. І.Готь, А.Магльований , В.Гриновець. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108
с.,60 іл.
4. Михайло Васильович Даниленко ─ лікар, науковець, громадянин. Зіменковський
Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Львів, ПП “Кварт”, 2007-140 с.
5. Становлення стоматологічного факультету у Львові: професор Євстахій
Володимирович Гоцко. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С.,
Ступницький Р.М., Готь І. М. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,48 іл.
6. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Михайло
Васильович Даниленко ─ лікар, науковець, громадянин. - Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 158
с.
7. Магльований А.В, Зіменковський Б.С., Гриновець В.С., Ступницький Р.М., Готь І.М.
Становлення стоматологічного факультету у Львові: професор Євстахій Володимирович
Гоцко. - Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 136 с.
8. Ступницький Р.М., Магльований А.В, Гриновець В.С., Кухта В.С. Стоматологічному
факультетові у Львові – 50 років. Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 220 с.
9. Магльований А.В., Монастирський В.А., Чоп’як В.В., Гриновець В.С., Шавалюк І.В.
Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист.
Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 158 с.
10. Федорів Я.-Р. М., Магльований А.В., Гриновець В.С. Професор Олійник Степан
Федорович – вчений, педагог, лікар. Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 94 с.
11. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С. Професор Кузьменко
Леонід Миколайович – організатор львівської медичної школи середини ХХ сторіччя.
Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 83 с.
12. Масний З.П. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині / Монографія. /
«Передмова» та розділ «Здоров’я – джерело сили людини» у співавторстві з
Магльованим А.В.-с.3-4, 68-70.- Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2010.-74 с.
13. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія /
Дубина М. І., Магльований А.В. [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України (Книга 2). - К. :
Експрес-Поліграф, 2012. - 368 с.
14. Поняття здорового способу життя, оздоровче тренування / А.В. Магльований //
Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки
України: [монографія; Акад. наук вищої освіти України (книга 2)]. – К.:
Експрес- Поліграф, 2012. С. 76-112.
15. Саналогия. Основы управления здоровьем :монография / Г.Л.Апанасенко, Л.А.По
пова, А.В.Магльований. – LAMBERT (Германия), 2012.- 404 с.
16. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230.
Історичне ювілейне видання. Б.Зіменковський, М.Гжегоцький,
А.Магльований, О.Луцик, В.Гриновець, А.Гриновець // Зіменковський Б.C.,
Гжегоцький М.Р., Магльований А.В. і ін. ред. – Київ: ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна» , 2014. - 295 с.
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-

Газета "ALMA MATER"

Положення про студентський гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку в
студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького (.pdf)
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

-

Оздоровчо-фізкультурна та спортивна робота
Спортивно-оздоровчий табір «МЕДИК»

ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
- Розпорядження ректора ЛНМУ "Про заходи у зв'язку з Днем Пам'яті жертв
голодоморів"&nbsp;і план заходів ЛНМУ з вшанування Дня Пам'яті жертв голодоморів
- Наради у проректора з науково-педагогічної роботи
- Наказ МОЗ України від 10.01.2013 р. № 10 "Про удосконалення виховної роботи у
вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах ІV рівня акредитації та
закладах післядипломної освіти МОЗ України, забезпечення безпеки перебування і
навчання іноземних громадян"
- Наказ МОЗ від 30.07.2012 № 579 "Про підготовку до початку 2012/2013
навчального року та організацію його проведення"
- КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ
НА 2018 р.
- Положення про студентський гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку в
студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького
(.doc)
- Наказ МОЗ України від 27.11.2008 р. № 687 "Про покращання виховної роботи у
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації,
закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони
здоров'я"
- План заходів на виконання Програми виховної роботи у вищих медичних та
фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної
освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я на 2008-2010 роки
(Додаток до наказу МОЗ України від 27.11.2008 р. № 687)
- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів"
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
function iFrameHeight() { var h = 0; if ( !document.all ) { h =
document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height;
document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if( document.all ) {
h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight;
document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } }
Ця функція працює некоректно. На жаль, Ваш браузер не підтримує інфрейми (Inline
Frames).
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