ЗВІТ
ректора ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬОГО МОЗ УКРАЇНИ»
по національно-патріотичній та виховній роботі
за 2016 рік
Виховна робота – важлива та невід’ємна складова частина навчального
процесу. Поєднання навчання та виховання в університеті дає можливість
забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів-медиків, ідеалом яких
має бути гармонійно розвинена, високоосвічена, творча, юридично обізнана,
активна й національно свідома людина.
Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи протягом 2016 року
здійснювалася за основними напрямками:
 національно-патріотичне виховання;
 інтелектуально-духовне виховання;
 громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та правопорушень;
 моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;
 естетичне виховання;
 пропаганда здорового способу життя;
 робота з іноземними студентами.
В університеті функціонує Інститут кураторів студентських академічних
груп (керівник – асистент кафедри гістології та ембріології Крамар Соломія
Богданівна). Одними із найважливіших учасників виховного процесу є куратори
академічних груп студентів, які впродовж навчального року проводили
індивідуальну та групову організаційно-виховну та культурно-освітню роботу.
Протягом року було підготовлено та проведено більше 1000 заходів,
присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним
вченим, політичним діячам, пам’ятним університетським датам.
Одним із напрямків виховної роботи в університеті є національнопатріотичне виховання, яке спрямоване на відродження національної культури
та використання кращих традицій культурних надбань.
Головною метою національно-патріотичного виховання студентської молоді
університету є формування свідомого громадянина – патріота України,
представника української національної еліти через набуття молодим поколінням
національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
якостей та духовних цінностей.
З нагоди святкування різдвяних свят учасники театрального гуртка «AртDrama» та хор студентів та викладачів ТДМУ (керівник – лікар-інтерн
Бідованець Т.) організували різдвяний вертеп «Українська колядка» та
подарували усім щиру і дзвінку коляду. Гроші, зібрані під час колядування,
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студенти передали на потреби бійців АТО та діткам гематологічного відділення
міської лікарні. На запрошення голови Тернопільської обласної державної
адміністрації Степана Барни у святий вечір колектив університетського хору
подарував щире виконання давніх обрядових пісень представникам Національної
гвардії України в Тернополі. Проведено виховні години «Щедрий вечір на
Україні», «Різдвяні свята в житті українського народу», відвідування виставки
різдвяних дідухів в Українському домі.
До 202-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 10 березня 2016 року
викладачі і студенти ТДМУ підготували літературно-музичний вечір
«Шевченкові думи» про долю та світогляд Кобзаря. Цей захід організували
студенти Іваніцька Т., Яремишин М., Заник Н., Когут М. Члени науковокраєзнавчого гуртка «Терполяни» Тернопільського державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського під керівництвом доцента кафедри
філософії та суспільних наук Кравчука Л. організував тематичний захід,
присвячений вшануванню пам’яті великого Кобзаря. Завдячуючи працівникам
бібліотеки ТДМУ було представлено експозицію творів Тараса Шевченка і
видань, присвячених дослідженню його життєвого і творчого шляху. Студентка
першого курсу медичного факультету Максимович А. стала переможцем ІІ етапу
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Т. Шевченка.
Указом Президента України 2016 рік в Україні проголошено роком Івана
Франка. За ініціативи завідувача кафедри фармакології з клінічною
фармакологією Олещук О. М., доцентів кафедри Мосейчук І.П. і Вольської А.С.
та студентів 3 курсу медичного факультету відбувся літературно-музичний вечір
«Тричі мені являлася любов…», присвячений відомому генію українського
народу Івану Франку і прекрасному почуттю в житті кожної людини – коханню.
За ініціативи директора бібліотеки Проців О.Я. та працівників кафедри
української мови організовано та проведено урочистий концерт до Дня матері,
виховні години на тему: «Роль матері в суспільстві ХХІ ст.», «Роль матері в
житті дитини», «Християнський ідеал подружжя». Організовано та проведено
семінари, круглі столи, благодійні акції приурочені Міжнародному Дню захисту
дітей.
З метою виховання поваги до героїчного минулого українського народу,
любові до рідної землі проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті героїв
Небесної сотні, жертв політичних репресій в Україні, привернення уваги молоді
до відродження національної пам’яті. Студенти, які є учасниками драматичного
гуртка «Aрт-Drama», 23 лютого 2016 року в актовій залі університету
презентували свою першу акторську роботу у постановці «За вас правда, за вас
сила. І воля святая», яка була присвячена пам’яті героїв Небесної сотні.
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З нагоди Дня захисника України 18 жовтня 2016 року за ініціативи колективу
Центру виховної роботи та культурного розвитку та студентів Іваніцької Т.,
Думнича М., Ваховського П., Яремишин М., організовано урочистий концерт за
участю воїнів АТО «Нескорені».
1 вересня студенти слухали лекцію «Моя Україна – вільна держава». У
бібліотеці університету були створені тематичні виставки, присвячені річниці
незалежності України.
До Дня Соборності та Свободи України на кафедрі філософії та суспільних
дисциплін відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Історичне значення
Акту Злуки українських земель» з висвітленням проблем становлення
незалежної демократичної держави на тлі історичних подій тих часів.
Організовано і проведено студентську конференцію на тему: «Україна – єдина і
неподільна», інформаційно-просвітницькі виховні години на тему: «Єдність
народу – запорука благополуччя і добробуту держави».
Важливу роль у національно-патріотичному вихованні відіграють
ознайомлення студентів із пам’ятками культури рідного краю. Куратори
академічних груп студентів провели тематичні екскурсії у Тернопільський
історико-меморіальний музей політичних в’язнів, Тернопільський обласний
краєзнавчий музей та музей-садибу М.І. Пирогова у м. Вінниці. Викладачі
кафедри медичної біохімії та кафедри іноземних мов організували поїзку
студентів у музей-садибу академіка І. Я. Горбачевського в с. Зарубинці.
З метою виховання поваги й любові до рідної землі, підготовки свідомої
інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації, вироблення
чіткої громадянської позиції проведено Горбачевські читання у музеї–садибі
сім’ї Горбачевських та на кафедрі медичної біохімії, присвячені 162-річчю від
дня народження І. Я. Горбачевського.
З метою формування в студентської молоді поваги до історичного минулого
українського народу у бібліотеці університету було організовано тематичні
виставки «Україна в нас одна», «Пам’яті Героїв Крут», «Вивчайте, любіть свою
мову», «Джерела українського слова», «Героїчні сторінки визволення міста
Тернополя від фашистських загарбників», «Духовці центри Тернопільщини»,
«Важкими дорогами війни»…
Сьогодні надзвичайно актуальним є військово-патріотичне виховання.
Студенти п’ятого і шостого курсів, які пройшли військову підготовку за
програмою офіцерів запасу на кафедрі медицини катастроф та військової
медицини, присягнули на вірність народу України.
29 жовтня на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» було
проведено Всеукраїнський чемпіонат з домедичної допомоги «Знай. Вмій.
Врятуй». Ініціаторами і організаторами чемпіонату стали студенти ТДМУ, які є
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сертифікованими інструкторами з домедичної допомоги і членами молодіжного
осередку Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги. Для
них вміти врятувати життя людини і навчити цьому інших є своєрідною місією,
яку вони з гідністю виконують упродовж останніх двох років. Наші активісти
провели не один десяток тренінгів для всіх бажаючих, брали участь у змаганнях
бригад екстреної допомоги і поверталися з них з перемогою. До оргкомітету
чемпіонату увійшли Гудима А., Кошарський Д., Бигар І., Ваховський П.,
Кулинич І., Воробець К.
Протягом навчального року фахівці нашого університету працювали у
військових госпіталях, проводили складні операції пораненим, зокрема доцент
кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Домбрович М. І., доцент кафедри травматології та ортопедії з комбустіологією
Кулянда І. С., асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Винничук М. О., клінічний ординатор кафедри анестезіології та реаніматології
Потупалова Т. Також, нашу країну захищають такі працівники університету:
інженер Галаван А., оператор Форисюк І., водій Марховський В.
Напередодні Міжнародного жіночого дня Тетяна Потупалова отримала з рук
Президента України Петра Порошенка заслужену нагороду – орден «За
мужність» ІІІ ступеня. Як лікар санітарного вертольоту «Мі-8» вона здійснила 92
вильоти та надала медичну допомогу понад 600 пораненим і хворим у зоні АТО.
Випускниця університету Чобанюк І. отримала відзнаку «Народний герой
України».
З метою військово-патріотичного виховання студентської молоді і кращого
розуміння майбутніми медиками подій, які відбуваються на Сході України,
постійно організовано зустрічі студентів з воїнами АТО та виставку «Історія
війни за незалежність. Донбас».
Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Воронцова Т. О.,
постійно підтримувала тісний контакт з працівниками ТДМУ на передовій,
сприяла студентам університету в організації допомоги для військовослужбовців
і їхніх родин. Вона разом з групою студентів відвідала військовий госпіталь в
м. Київ. Майбутні медики не тільки вручили подарунки, а й приємно здивували
поранених музичним концертом.
Викладачі та студенти взяли участь у заходах, приурочених вшануванню
пам’яті Січових стрільців, воїнів УПА, полеглих у Другій світовій війні, Героїв
Небесної Сотні, героїв АТО, поклали квіти до могил. А члени науковокраєзнавчої студії «Терполяни» вшанували пам'ять наших героїв у Лопушному.
Успішною формою виховання є також благодійна діяльність. В університеті
успішно продовжує функціонувати волонтерський рух під керівництвом доцента
кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Керничної І. З. До числа
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волонтерів входять викладачі та понад тисяча студентів, у тому числі іноземці.
Учасниками волонтерського руху ТДМУ проведено більше 500 заходів. Основні
напрямки діяльності волонтерства ТДМУ є допомога бійцям АТО, допомога
людям із соціально незахищених верств населення, дітям з обмеженими
можливостями, дітям-сиротам, інструкторські курси з домедичної допомоги,
проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики
захворювань.
Студентами-волонтерами ТДМУ сформовано продуктові великодні кошики
для наших захисників, організовано та проведено благодійні ярмарки солодощів,
виручені кошти від яких передано воїнам АТО. Не забувають студенти ТДМУ і
про сім’ї військових, надають їм необхідну допомогу і підтримку. Під час
останнього загальноміського ярмарку солодощів частину виручених коштів
передали в Логістичний центр допомоги воїнам АТО у м. Тернополі, а іншу
частину спрямували на закупівлю всього необхідного для тих працівників
ТДМУ, які перебувають на фронті, та їхніх сімей.
З метою зібрати кошти для студентки ТДМУ Соломії Дуди, якій встановили
діагноз гострий лейкоз, 18 жовтня в усіх корпусах Тернопільського державного
медичного університету імені І. Горбачевського відбувся благодійний ярмарок.
На заклик молоді активно відгукнулися представники адміністрації вишу,
викладачі і працівники, тому вдалося зібрати чималу суму грошей під час
ярмарку. Загалом було виручено понад 56 тис. грн.
З нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом проведено низку
заходів. В тому числі, за ініціативи професора кафедри пропедевтики,
внутрішньої медицини та фтизіатрії Грищука Л. А. організовано та проведено
студентську наукову конференцію.
З нагоди Дня здоров’я 7 квітня 2016 року організували низку заходів,
присвячених здоров’ю людини. Доцент кафедри медичної реабiлiтацiї та
спортивної медицини Левицька Л. В. і студенти університету взяли участь у
Тижні подружжя та Дні здоров’я.
За ініціативи професора кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
Боярчук О. Р. викладачі і студенти університету 22-29 квітня 2016 року
долучилися до заходів, які відбулися в рамках Всесвітнього тижня первинних
імунодефіцитів.
Завідувач кафедри фізичної реабілітації здоров’я людини та фізичного
виховання Козак Д. В., викладачі кафедри та студенти, які навчаються за
спеціальністю «Здоров’я людини» підтримують членів товариства інвалідів
«Сильні духом», проводять реабілітаційні заходи та програми.
Шостий рік поспіль Товариство «Червоного хреста» в Тернопільській області
разом із ТДМУ проводять акцію «Квітка добра та милосердя». Студенти5

волонтери вимірювали артеріальний тиск всім бажаючим, надавали консультації
щодо ведення здорового способу життя.
Студенти ТДМУ входять до волонтерського загону швидкого реагування, що
діє при Товаристві “Червоного хреста” в нашій області. Цей волонтерський загін
проводить навчання цивільного населення, постійно вдосконалює свої
професійні навички.
На базі кафедри медицини катастроф та військової медицини молодіжним
осередком Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги
спільно з ТДМУ реалізовується проект «Я можу врятувати життя», 16 студентівінструкторів домедичної допомоги навчають азів надання домедичної допомоги
студентів, школярів та всіх бажаючих.
Студенти-іноземці об’єднали свої зусилля, створивши громадську
організацію «Medicare and Social Welfare Initiative» та спільно з волонтерським
рухом ТДМУ працюють в благодійному фонді «Карітас» і Петриківському
будинку-інтернаті для престарілих.
1 грудня відбулася всеукраїнська акція, спрямована на боротьбу з ВІЛ/СНІД.
Студентський парламент ТДМУ спільно з Тернопільським обласним відділенням
всеукраїнської мережі «Людей, що живуть з ВІЛ» організували акцію «Обійми
мене» (координатор проекту Петрунько Т.). Метою акції було привернення уваги
громадськості до вирішення проблеми, боротьби з дискримінацією хворих,
формування толерантного ставлення до них. Захід відбувся за участі волонтерів
ТДМУ Гранчук Ю., Соболти Н., Тіцької О., Пазина П., Пшеничної Д. і Гульди Н.
Також було організовано роботу пересувної амбулаторії, в якій кожен охочий
мав змогу безкоштовно та анонімно зробити тест на ВІЛ-інфекцію. Іноземні
студенти Тернопільського державного медичного університету імені
І. Горбачевського, які входять до громадської організації «Medicare and Social
Welfare Initiative» (MEDCASOWI), підготували інформаційні матеріали про вірус
імунодефіциту людини, охоче спілкувалися з тернополянами, надавали
консультації, радили берегти власне здоров’я.
28 квітня волонтери проекту “Повернемо щасливе дитинство онкохворим
дітям” завітали до викладачів і студентів з Великодніми подарунками (паски,
писанки виготовлені пацієнтами гематологічного відділення дитячої міської
лікарні). Водночас відбувався збір благодійних внесків на потреби пацієнтів
гематологічного відділення. 26 жовтня активісти цього ж проекту організували
благодійний концерт на підтримку онкохворих дітей. Співорганізаторами
дійства стали Тернопільський державний медичний університет і Студентський
парламент ТДМУ. Керівник проекту – викладач ТДМУ Дзецюх Т. 26 червня
відбувся благодійно-спортивний фестиваль «Повернемо щасливе дитинство
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онкохворим дітям» за підтримки Тернопільської міської ради. Зібрані кошти
передано на закупівлю виробів медичного призначення для онкохворих діток.
Щорічно студенти Тернопільського державного медичного університету
імені І. Горбачевського активно долучаються до акцій і заходів з нагоди
Міжнародного дня інваліда. У Тернопільському обласному академічному театрі
актора та ляльки студенти V курсу медичного факультету взяли участь у
благодійній акції «Повір у себе». Захід організували для сімей, в яких
виховуються діти з обмеженими можливостями. Під час акції студенти разом з
дітьми робили новорічні листівки, ялинкові прикраси, проводили майстер-класи.
Упродовж кількох років студенти ТДМУ є активними учасниками
благодійної акції «Ялинка бажань». Цього року вони вкотре допомагали
працівникам Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді у зборі подарунків для дітей-інвалідів, дітей з багатодітних і
малозабезпечених родин. За свою доброчинну працю Подяки від міського голови
Сергія Надала отримали доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
Воронцова Т., студентка медичного факультету Ящишин Я.-М. та випускниця
ТДМУ Слободянюк Л.
Активно долучилися студенти та викладачі університету до акцій,
присвячених дню святого Миколая. Уже декілька років поспіль студенти
Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського
організовують допомогу малозабепеченим сім’ям. Традиційно центр соціальних
служб захисту прав дітей та молоді надає списки сімей, які згодом майбутні
медики відвідують з подарунками. У рамках акції «Миколай про тебе не забуде»
2-12 грудня цього року в університеті відбувся збір подарунків для маленьких
тернополян з малозабезпечених сімей. Студенський парламент ТДМУ
організував «Благодійний аукціон побачень», завдяки якому було зібрано понад
19 тис грн. Кошти передані для лікування Петрас Олени, закуплено плазмові
телевізори та м’які пуфи для Тернопільського обласного притулку для
неповнолітніх. Студенти, які навчаються за напрямком підготовки «Здоров’я
людини» долучилися до проведення свята для діток з особливими потребами
«Мистецький Миколай».
Духовне виховання і лікарська практика – це нероздільні поняття. Робота
лікаря передбачає не тільки велику відповідальність, а й отримання задоволення
від того, що є можливість робити багато добрих справ, допомагати ближнім і
зростати не тільки професійно, а й духовно.
Цього року в Тернопільському державному медичному університеті імені
І.Горбачевського започатковано проект «Духовні зустрічі». Щомісяця кожного
останнього четверга в адміністративному корпусі відбуваються духовні розмови
зі священнослужителями і роздуми на теми: “Як поєднувати принципи
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духовного життя у лікарській практиці?”, “Як знайти гармонію у житті?”, “Що
потрібно для щастя?”… Щоразу все більше студентів приходять поспілкуватися
зі священиками і отримати відповіді на важливі запитання.
З нагоди Дня медичного працівника організовано поїздку в Марійський
духовний центр «Зарваниця».
Літературний вечір, присвячений духовному зростанню і важливості
збереження моральних еталонів суспільства 8 листопада організували члени
Студенського наукового товариства.
Кураторами груп серед студентів університету регулярно проводяться бесіди
щодо питань дотримання загальнолюдських моральних та духовних цінностей.
Традиційно на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та
радіаційної медицини в день Чорнобильської трагедії проводяться зустрічі
працівників кафедри, лікарів онкодиспансеру, які брали участь в ліквідації
наслідків аварії, та закріплених за кафедрою груп студентів.
Важливою складовою виховної роботи із студентами є громадсько-правове
виховання. З метою підвищення моральності, запобігання проявів екстремізму,
ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в українському суспільстві в
університеті проведено інформаційно-просвітницькі виховні години, круглі
столи, семінари, зустрічі з працівниками правоохоронних органів з питань
правової культури. Студенти та викладачі університету прийняли участь у
засіданні круглого столу на тему: «Толерантність і молодь України».
Проведено екскурсію у лабораторію вибухотехнічного підрозілу Науководослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в
Тернопільській області. Студентам були продемонстровані експонати та макети
музею вибухонебезпечних предметів, проведено профілактичну бесіду щодо
правил поводження під час виявлення підозрілого або вибухонебезпечного
пристрою, попередження анонімних повідомлень про загрозу вибуху та
відповідальність за їх скоєння.
Організовано та проведено інформаційно-просвітницькі виховні години та
бесіди про негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я людини
наркотичних та психотропних засобів та про популяризацію здорового способу
життя.
Постійно велика увага в університеті приділяється художньо-естетичному
вихованню студентів. Реалізація творчого потенціалу молоді здійснюється у
гуртках художньої самодіяльності, вокального, театрального та танцювального
спрямування. За участю колективів художньої самодіяльності проводяться
святкові концерти, присвячені різним знаменним датам. Протягом року
організовано та проведено культурно-мистецькі та розважальні концерти, в тому
числі «Нескорені», «Шевченкові думи», «Анатомія кохання», конкурс краси
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«СтудМіс ТДМУ-2016». Члени Студентського наукового товариства
організували брейн-ринг «Віхами історії ТДМУ».
Команди студентів нашого університету протягом 2016 року здобули
перемогу на конкурсах обласного рівня: «Студентська Доба», «Студреспубліка»,
«Інтелектуальна
битва
університетів»,
Міжвузівський
чемпіонат
«Що?Де?Коли?». Команда КВК «В активному пошуку» брали участь у фестивалі
студентської ліги КВК «Відпочиваємо разом!», фестивалі Галицької ліги КВК,
студентських лігах у містах Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому,
Луцьку. Студент стоматологічного факультету Андрусик А. та студент
фармацевтичного факультету Довгалюк В. взяли участь у складі збірної команди
України у Міжнародному фестивалі середньовічного бою «Битва націй».
Науково-краєзнавчий гурток ТДМУ «Терполяни» відсвяткував п’ять років
своєї діяльності (керівник гуртка - доцент кафедри філософії та суспільних наук
Кравчук Л. В.). Упродовж цього часу опубліковано п’ять книг: видання «Історія
роду – історія краю» Оренчука І., збірки віршів «Жасмин», «Калина», до яких
увійшли поетичні напрацювання талановитих студентів нашого університету,
цього року «Терполяни» зреалізували новий проект – видали збірку «Явір».
9 листопада студенти першокурсники медичного факультету спільно з
завідувачем кафедри української мови, доцентом Тишковець М. та доцентом
Новіцькою О. організували святкове дійство, щоб вшанувати рідну мову і
продемонструвати єдність з усіма, хто любить українське слово.
Театральна студія «Арт-Drama» представила нову прем’єру – трагікомедію
«Дуже проста історія». Режисер студії та постановник – Матвіїшин С. У виставі
брали участь студенти: Варварук М., Онищук С., Бабій Л., Духній І.-С.,
Петришин Ю., Клопотюк Т., Мошак І., Онищук З., Стрибулевич О.
Студентка ІІ курсу медичного факультету Олійник К. стала призером
Міжнародного музичного конкурсу «Autumn starfall» та відкритого міського
студентського пісенного фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею».
Викладачі університету разом з студентами відвідували вистави та концерти
в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені
Т.Г. Шевченка, Тернопільській обласній філармонії, виставки митців у
Тернопільському обласному художньому музеї та інші культурно-мистецькі
заходи.
В університеті функціонує спортивний комплекс та навчально-оздоровчий
комплекс «Червона калина» з басейном, тенісним кортом та спортивними
майданчиками для занять волейболом, міні-футболом тощо. З метою
пропаганди здорового способу життя на базі кафедри фізичної реабілітації
здоров’я людини та фізичного виховання проводяться спортивні змагання для
студентів та працівників університету з футболу, баскетболу, волейболу,
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настільного тенісу, великого тенісу, плавання, пейнтболу тощо. Студенти ТДМУ
взяли участь в Універсіаді серед студентів вищих навчальних III-IV рівня
акредитації та традиційних змаганнях серед студентів-іноземців, змаганнях із
міні-футболу в рамках Літньої універсіади.
Студенти ТДМУ взяли участь у обласних студентських іграх серед вищих
навчальних закладів та вибороли призові командні місця: шахи – II командне
місце (склад команди: Патока В., Якимчук М., Солтес У., Ковенько Ю.),
армспорт – II командне місце (склад команди: Винарчик Ю., Хандога В.,
Снітко М., Терещук А., Ткачук Н., Фомін Р.), греко-римська боротьба –
III командне місце (склад команди: Хандога В., Ванджура В.), плавання –
III командне місце.
Команда ТДМУ посіла 3 місце у турнірі з нагоди вшанування пам’яті
генерала УПА Романа Шухевича «Кубок Шухевича».
Студент медичного факультету Нестор Яворівський посів V місце під час
змагань з греко-римської боротьби в рамках ІХ Літньої універсіади.
Переможцями обласних змагань стала команда студентів ТДМУ.
Студентка І курсу Котик Ю. посіла 2 місце у ХХ міжнародних змаганнях зі
спортивної ходьби на здобуття кубку «Вечірній Івано-Франківськ» та Відкритій
першості міста Тернополя з легкої атлетики серед студентської молоді західного
регіону України.
За ініціативи органів студентського самоврядування та сприяння кафедри
фізичної реабілітації здоров’я людини та фізичного виховання студент
медичного факультету Іван Калька в 2016 році організував проведення в
університеті чемпіонатів з міні-футболу «Кубок ректора» та «Ліга чемпіонів». 24
листопада було проведено Шаховий турнір, присвячений 60-річчю ТДМУ та
Кубок ректора з волейболу.
12 жовтня було проведено Міжуніверситетські змагання «Козацькі забави»,
організатором яких став керівник Творчого колективу ТДМУ Михайло Думнич.
З метою відзначення кращих студентів та стимулювання студентських
ініціатив у 2016 році відбувся конкурс «Кращий студент ТДМУ» у таких
номінаціях: «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення в науковій
роботі» (премія імені І.Я. Горбачевського), «За активну громадянську позицію»,
«За вагомі досягнення в розвитку культури», «За вагомі досягнення у спорті»,
«За активну волонтерську діяльність». Основним завданням конкурсу є
виявлення та підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня професійної
підготовки студентів, активізація навчально-пізнавальної роботи, розвиток і
реалізація творчих здібностей студентів, сприяння гармонійному розвитку
особистості студентів, формування національної свідомості у молоді.
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Важливе значення та всебічна підтримка згідно Закону України «Про вищу
освіту» в університеті надається студентському самоврядуванню. Його
діяльність спрямована на забезпечення й захист прав та інтересів студентів;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння у
створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; створення
різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів
освіти і молодіжними організаціями.
Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського
самоврядування ТДМУ. Студентське самоврядування здійснюється студентами,
які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. У своїй
діяльності органи студентського самоврядування керуються Законом України
«Про вищу освіту», статутом ТДМУ та Положенням про студентське
самоврядування ТДМУ. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні
органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.
В університеті забезпечено належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування (надано приміщення, меблі, оргтехніку,
постійний доступ до інтернету, відведено місця для встановлення інформаційних
стендів тощо). Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти,
визначені вченою радою ТДМУ в розмірі 0,5 відсотка власних надходжень,
отриманих від основної діяльності.
Щомісячно проводяться зустрічі ректора та адміністрації університету із
членами студентського самоврядування, під час яких здійснюється аналіз та
оцінка ключових питань навчального процесу та соціальних аспектів життя
студентів.
Запроваджено on-line консультації студентів співробітниками деканатів,
юридичного відділу, сектору сприяння працевлаштуванню випускників та
зворотній on-line зв’язок із ректором університету.
12-13 травня 2016 року під час ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості освіти» на базі
НОК «Червона Калина» відбулося засідання Ради студентського самоврядування
при МОЗ України.
Члени студентської ради беруть активну участь у міжнародних та
всеукраїнських форумах, засіданнях круглих столів з питань молодіжної
політики, залучають студентів усіх факультетів до міських, обласних та
всеукраїнських конкурсів.
З нагоди Всеукраїнського дня вишиванки 22 травня 2016 року Думнич М.,
Мороз Т., Ваховський П. організували патріотичний флеш-моб. З ініціативи
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студентки Іваніцької Т. 1 грудня відбувся неформальний літературно-музичний
вечір «СИНЕРГІЯ. Екстрена музично-поетична допомога».
Протягом 2016 року реалізовано проекти «Елементи перспективного
розвитку» (Миронюк Д., Мороз Т., Перевізник Б.), «Твоя спеціальність» (Лиса І.,
Миронюк Д., Андрушкевич К.), «ТДМУ подорожує Україною» (Лапін Р.) та
організовано низку тренінгів (У рамках Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні (координатор Підгайна І.), «Ораторське мистецтво.
Публічний виступ», в рамках проекту «Сходи в майбутнє» (координатор Мороз
Т.)) і зустрічей (Зустріч з Генрі Маршем, Зустріч з куратором програми «Завтра
UA» Оленою Міщенко).
Отже, виховна робота у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» спрямована на
відродження національної культури, формування у студентів національної
свідомості, гідності, відповідальності, виховання поваги і любові до рідної землі,
українських традицій, підняття престижу української мови, культури,
відновлення і збереження історичної пам’яті, шанобливе ставлення до
національних святинь, історії, популяризацію заходів щодо діяльності
волонтерського руху, морального, екологічного, фізичного виховання, здорового
способу життя.

Помічник проректора
з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань

доц. Яремчук О.З.
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