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ЗВІТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
за 2018-2019 навчальний рік
Виховна робота в КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної
ради здійснювалась відповідно до чинних законодавчих документів, зокрема:
Конституції України; Закону України «Про вищу освіту» (2014); Державної
національної програми «Освіта» (Україна XXI століття); Указами Президента України
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді (2015); Концепції розвитку професійної освіти
і навчання в Україні (2010-2020); Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року (від 25.06. 2013 р. № 344); Плану освітніх заходів із реалізації
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1№ 325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року; Плану освітніх заходів із реалізації обласної
комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на
2016-2020 роки; Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2018-2019 р.р.».
В організації та проведенні виховної роботи керувались Концепцією розвитку
закладу вищої медичної освіти, Концепцією виховної роботи та комплексним планом
виховної роботи, з яким скоординовані плани роботи відділень, керівників груп,
вихователів гуртожитків, працівників бібліотеки, керівників спортивно-масової

роботи, органів студентського самоврядування.
Головною метою виховної роботи в КЗВО «Рівненська медична академія»
Рівненської обласної ради є формування громадянина, патріота, інтелектуально
розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним
впливам, вправлятися з особистими проблемами, а також розвиток соціально,
професійно й життєво ціннісних орієнтирів у майбутніх медичних працівників.
Комплексне планування виховної роботи на 2018-2019 н.р. в КЗВО «Рівненська
медична академія» Рівненської обласної ради здійснено на засадах компетентнісно
зорієнтованого розвитку особистості за такими напрямами роботи: національнопатріотичний;

правовий;

соціально-психологічний

супровід;

професійно

зорієнтований; здоров’язбережувальний; морально-етичний; природо-охоронний та
екологічний; родинно-сімейний; художньо-естетичний.

Відповідно до завдань комплексного плану і мети темою виховної
проблеми, над якою працювали звітний період структурні підрозділи КЗВО
«Рівненська

медична

академія»

Рівненської

обласної

ради,

визначено:

«Професійно зорієнтоване виховання студентів на засадах високої моралі,
медичної етики та деонтології в освітньому процесі закладу вищої медичної
освіти».
Варто зазначити, що питання щодо організації та реалізації мети та
завдань

виховної

роботи,

вивчення

виховної

проблеми

систематично

розглядались на засіданнях педагогічної, вченої, науково-методичної рад;
циклових

(предметних)

студентських

груп

та

комісій;
вихователів

методичного
гуртожитків;

об’єднання
Ради

з

керівників

профілактики

правопорушень, Студради академії тощо. Зокрема, висвітлювались питання про
сучасні завдання виховання в системі освітнього процесу медичної академії;
про значимість професійно зорієнтованого виховання в процесі підготовки
майбутніх медичних і фармацевтичних фахівців; про організацію та проведення
освітніх заходів превентивного характеру; про запобігання та попереднє
виявлення виявів корупції та хабарництва в студентському та науковопедагогічному колективах.
Ефективною формою розвитку професійно-педагогічної компетентності

та підвищення виховної діяльності керівників студентських груп і вихователів
гуртожитків є методичні об’єднання, на засіданнях яких вивчались актуальні
педагогічні, соціально-психологічні питання виховання і розвитку студентської
молоді, зокрема: соціально-психологічні аспекти процесу адаптації студентів
нового набору 2018 року; національно-патріотичне виховання студентської
молоді в сучасних умовах; проведення освітніх заходів із реалізації обласної
комплексної

програми

профілактики

правопорушень

та

боротьби

із

злочинністю на 2016-2020 роки; ключові аспекти морально-етичного виховання
у формуванні всебічно розвиненої особистості

майбутнього медичного і

фармацевтичного працівника.
Позитивний вплив на дотримання правил поведінки студентами в ЗВО
має орган “Рада з профілактики правопорушень”, на засіданнях якої
систематично порушуються питання превентивного характеру, які спрямовані
на запобігання вияву в студентів шкідливих звичок для здоров’я; питання
профілактики булінгу; організації та проведення профілактичних бесід

на

антикорупційну тематику, а також питання про дотримання правил проживання
в гуртожитках.
Традиційними в навчальному році в КЗВО «Рівненська медична академія»
Рівненської обласної ради стали виховні заходи (інформаційні хвилинки,
тематичні лекції-бесіди, презентації, інформаційні та дискусійні платформи),
приурочені до міжнародних та державних свят, дат медичного календаря.
Так за звітний період у закладі вищої освіти було проведено на високому
рівні такі відкриті та показові виховні заходи, зокрема: національнопатріотичного спрямування - виховання національної свідомості; цінностей
українського

громадянства;

забезпечення

державної

єдності

поколінь;

формування соціальної активності та відповідальності особистості шляхом
залучення студентів у процес державотворення; формування громадянської
позиції (тематична лекція «Україна — європейська держава; м. Рівне 735 років
— місто з європейськими цінностями» - координатори Патяка О.О., Кукурудза
А.Р., Мельничук Н.М., Колінчук В.В., Переходько Н.М.; науково-педагогічний

лекторій до 100-річчя від Дня народження Василя Сухомлинського —
українського педагога та письменника 28.09.18 - координатори Хмеляр І.М.,
Лінник Ю.; круглий стіл “Роль і значимість ООН для Української державності” Мельничук О.Д.; відкрита виховна година «Свято рідної мови» Артеменко Л.В.;
День Гідності та Свободи - Патяка О.О.; День пам’яті жертв Голодомору Голобош Г.В., Стібиш Л.В.; усний альманах - вшанування ювілярів українських
літераторів: 180 років від Дня народження Івана Нечуя-Левицького; 155 років
від Дня народження Ольги Кобилянської; 240 років

від Дня народження

Григорія Квітки-Основ’яненка; 125 років від народження Миколи Хвильового;
185 років від Дня народження Марка Вовчка - викладачі української літератури;
дискусійний лекторій: “Наша перемога - це перемога нашої ідеї, повне її
здійснення”, - Степан Бандера - координатор Кукурудза А.Р.; відкрита виховна
година відзначення Дня Соборності України та проголошення Акта Злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Колінчук В.В.; літературно-музична вітальня “Я в світі щиро працював. Я сіяв
те, що Бог послав”, - до вшанування 180 років від дня народження Павла
Чубинського - автора Гімну України - координатор Бухальська С.Є.; виховна
година на тему: «Про 101-у річницю легендарного бою під Крутами (до 29 січня
– Дня пам’яті героїв Крут)» - Колінчук В.В.; лекція-презентація на тему:
“Історичний нарис подій визволення м. Рівне від німецько-фашистських
загарбників”- координатор Мельничук Н.М.; виховна година до Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні: інформаційна стіннівка; Урок-реквієм «А сотню вже
зустріли небеса» - Степанюк Н.В., Шульжук Ю.М.; години спілкування до
вшанування Днів Пам’яті та примирення - Патяка О.О., Мельничук Н.М.,
кав’ярня вишуканої мови до Міжнародного дня рідної мови - Туровська І.О.;
літературно - музична композиція на тему: “Струни дає тобі кожна весна...» до
70 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка — Білецька
В.С.; мистецька вітальня до Дня народження Тараса Шевченка українського
поета, художника, мислителя «Особисті сторінки Тараса Шевченка» Бухальська С.Є., Артеменко Л.В.; флешмоб “День вишиванки” - Бухальська

С.Є., керівники студентських груп; виховні години до Дня Конституції України Бухальська С.Є., Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б.
Особливої

уваги заслуговують заходи правового спрямування, що

забезпечують дотримання прав і виконання обов’язків як громадянина України
та студента медичної академії; спонукання студентів до активної протидії
виявам

аморальності,

правопорушень,

бездуховності,

антигромадської

діяльності; формування правознавчої компетентності. Наприклад, година
спілкування класного керівника «2018 рік в Україні під гаслом “Я маю
право...”»; цикл профілактичних бесід: “Про відповідальність науковопедагогічних працівників і студентів за здійснення корупційних правопорушень
і хабарництва при виконанні професійних обов’язків” - Сабадишин Р.О.,
Бухальська

С.Є.;

«Про

правову

відповідальність

та

про

заборону

тютюнопаління в громадських місцях”, “Про правову відповідальність
розпивання спиртних напоїв у громадських місцях та

вживання алкоголю

неповнолітніми” - класні керівники, - керівники студентських груп, Мельничук
Н.М., Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б., Тригубець Д.В.; тиждень
безпеки дорожнього руху: профілактичні бесіди

про дотримання правил

вуличного руху працівниками, студентами академії; лекція на тему: «Безпека на
дорозі — безпека життя» - зустріч із працівниками правоохоронних органів Бухальська С.Є., Корольчук І.Б., Тригубець Д.В.; тематичні лекції, круглі столи
правового спрямування «9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією»
та «10 грудня - День прав людини» - Карпюк Н.В., Бухальська С.Є., Мельничук
Н.М., Лукащук С.Ю.; тренінги “Стоп булінг!” - Бухальська С.Є., Мельничук
Н.М.,

студенти-члени

органів

Студради;

виховні

заходи

із

реалізації

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1№ 325
“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; із виконання обласної
комплексної

програми

профілактики

правопорушень

та

боротьби

із

злочинністю на 2016-2020 роки — викладачі права.
Варто відмітити ключові аспекти вивчення виховної проблеми, які
полягають у формуванні фахової компетентності студентів медичної академії

засобами професійно зорієнтованого виховання; професійної зорієнтації з
урахуванням медичної деонтології діяльності студента
виробничої

при проходженні

практики. На високому рівні були проведені виховні заходи з

нагоди Дня фармацевтичного працівника, а саме: віншування та передбачення в
переддень свята, інсталяція “Фармацевтична веселка”, фотозона “День
фармацевта 2018”. відеоінтерв’ю “Фармація посміхається”, фармацевтичний
квест “Пригоди в головному корпусі” для студентів І курсу відділення
“Фармація”, “VIVAT БАКАЛАВРАТ” - посвята студентів-бакалаврів нового
набору — координатори Штрімайтіс О.В., Сірко Н.М., Захарко Н.В.; науковоосвітній інтегрований захід “Здорове серце” за участю викладачів анатомії,
фізіології та фармацевтичних дисциплін, лекція-зустріч студентів та викладачів
із лікарями кардіологічного відділення РОКЛ - Штрімайтіс О.В., Каськів М.В.,
Смоляк В.Р., Мохір М.О.; екскурсії-презентації роботи терапевтичних відділень,
дитячих відділень, хірургічних відділень лікувальних закладів, лабораторій
лікувально-профілактичних закладів м. Рівне; зустріч студентів із фахівцями
медичної галузі Рівненщини -- до Міжнародного дня лікаря (1 понеділок
жовтня): Коробко Л.Р., Гашинська О.С., Сьома О.І., Хома І.Н., Баб’як О.В., Гуз
Н.Ф., Маркович О.В., Рєзніков А.С.; презентація-тренінг роботи практичного
психолога лікувальної установи Рівненська центральна міська лікарня Дрозд
Інги Василівни; рольова гра зі студентами відділення “Сестринська справа ІV
Б(9) - Бухальська С.Є., Копаниця О.М.; цикл заходів до Всесвітнього дня зору
другий четвер жовтня: інформування та передбачення про Всесвітній день
захисту зору; фотозона “Окуляри, як стильний аксесуар”, стендова доповідь “10
топ продуктів для покращення гостроти зору”, мобільна офтальмологічна
оглядова; лекція-презентація “Синдром сухого ока” - Бухальська C.Є.,
Туровська І.О., Бухальська С.О., Нестерук Т.М.; відкритий захід “Вітальня
Менделєєва”до відзначення 185 років від дня народження хіміка - Стібиш А.П.,
Голобош. Г.В., Онищук Т.Д., Стібиш Л.М.; урок-гігієни порожнини рота з
елементами гри з учнями НВК №13; мотиваційний семінар для пацієнтів КЗ
“Обласний перинатальний центр” Рівненської обласної ради з догляду за

органами порожнини рота дітей та збереження стоматологічного здоров’я
майбутніх мам; науково-освітній захід “Наукові вершки” - відзначення
Нобелівських лауреатів - Мялюк О.М.; екскурсія у центр сучасної стоматології
“Дентамед”, урочистості з нагоди Міжнародного дня стоматолога - Палапа В.В.,
Лисиця Д.Л., Лисиця Ю.С., Дундюк-Березіна С.І.,Гусар Р.Й., Боровик Л.В.,
Лукін М.В.; інформаційна платформа професійно зорієнтованого спрямування
на тему: “Нанотехнології в медицині” до 11 лютого - Всесвітнього дня хворого Лукащук В.І.; інформаційної платформа “Сучасні аспекти виявлення рідкісних
хвороб” за участю медпрацівників С. Олійник і О. Пелешок центру лікування
муковісцидозу

Рівненського

обласного

спеціалізованого

диспансеру

радіаційного захисту населення - Бухальська С.Є., Сергеєва Г.М.; медикопрофілактичні бесіди: «24 - березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом
(ВООЗ)»; «Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування» зустріч із Миколою Ординським, обласним фтизіатром - Резніков А.П.,
Антонюк М.В.; відкрита виховна година на тему: «Є така професія - медична
сестра» - Смоляк В.Р.; випускні урочистості студентів IV курсу відділення
«Лікувальна справа» (9,11), «Сестринська справа» (9, 11), «Фармація» (9),
«Стоматологія»,

«Лабораторна

діагностика»,

«Фармація-бакалаврат»,

«Сестринська справа-бакалаврат» - Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Кочубей
О.М., Тимощук А.С., завідувачі відділень, класні керівники.
Актуальними у виховній роботі академії визначено освітні заходи
здоров’язбережувального

спрямування:

лекція-бесіда:

“Контрацепція

-

запобігання незапланованій вагітності”, флешмоби до Міжнародного дня
відмови від куріння (Третій четвер листопада), до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом, до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом;
оздоровчий тренінг до Всесвітнього дня здоров’я; до Всесвітнього дня без
тютюну; години вшанування пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Дня
Чорнобильської трагедії; медико-профілактичні бесіди про запобігання отруєнь
грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь - керівники
студентських груп; екскурсії-походи екологічними стежками Стернік А.В.М.,

Бурачик О.З., Максимюк Т.А.
Слід відзначити активність волонтерів-студентів, які координували
доброчинні заходи - тиждень Милосердя до Міжнародного дня милосердя до та
до дня ветерана, Тиждень доброчинності до Всесвітнього дня доброти та
Міжнародного дня толерантності, Тиждень допомоги до Всесвітнього дня
захисту дітей. Додамо, що студентським та науково-педагогічним колективом
академії було надано адресну допомогу

студентці ІІ курсу відділення

“Сестринська справа” на лікування в розмірі понад 10 000 грн.; подарунки для
вихованців Ясениницького навчально-реабілітаційного центру (Степанюк Н.В.
та Шульжук Ю.М.), теплі речі для мешканців КЗ Рівненського обласного
навчально-реабілітаційного

центру

РОР

(Медьничук

Н.М.,

Діда

Г.А.),

канцтовари для вихованців Рівненського навчально-реабілітаційного центру
“Особлива дитина” (Бухальська С.Є., Сергеєва Г.М., Казмірук Л.П.), майстерклас для учнів Клеванської санаторної школи-інтернат (Каськів М.В., Сергеєва
Г.М.).
Упродовж 2018-2019 н.р. студенти академія долучались до суспільнокорисної праці, зокрема організовано та проведено осінню та весняну толоки –
прибирання та озелення території - Кіщук В.М., Проказюк С.В.
Заслуговують на відзначення проведені заходи художньо-естетичного
спрямування: флористичні виставки, літературні вітальні, музикознавчі години,
арт-кав’ярні, вечори класичної музики, години поетичного слова, музичнохореографічний конкурс “Шукаємо таланти”, перегляд мюзиклу “Моя чарівна
леді” в Рівненському академічному музично-драматичному театрі, пізнавальні
екскурсії: м. Львів (Голобош Г.В., Стібиш Л.М., Каськів М.В., Сергеєва Г.М.), м.
Новоград-Волинський (Бухальська С.Є., Тимощук А.С., Кочубей О.М.), гори
Карпати (Проказюк С.В., Лисанець І.Ф., Сергеєва Г.М.).
Варто відмітити співпрацю адміністрації, викладачів, класних керівників
студентських груп, вихователів, батьків, що реалізувалась у різноманітних
формах роботи родинно-сімейного виховання, зокрема: родинне свято до Дня
захисту дітей, батьківські збори, батьківські дні в гуртожитках, свято Матері й

родини в студентських групах.
На основі аналізу організації та проведення виховної роботи в КЗВО
«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради зроблено такі
висновки та рекомендації:
1. заплановані заходи виховної роботи на 2018-2019н.р.в виконано в
повному обсязі;
2. відкриті виховні заходи

національно-патріотичного, професійно

зорієнтованого та художньо-естетичного напряму проведено на
високому рівні;
3. керівникам

структурних

підрозділів,

викладачам,

керівникам

студентських груп продовжити роботу антикорупційного характеру;
4. надалі продовжити виконання плану запланованих заходів Державної
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
та обласної комплексної програми профілактики правопорушень та
боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки;
5. соціально-психологічній службі актуалізувати роботу щодо адаптації
студентів нового набору;
6. надалі пропагувати чесноти професії медичного, фармацевтичного
працівника;
7. актуалізувати аспекти морально-етичне виховання;
8. класним керівникам студентських груп, кураторам, практичному
психологу, соціальному педагогу, вихователям надалі акцентувати
увагу на індивідуальній роботі зі студентами соціально-незахищених
категорій, а також студентами-сиротами та студентами, батьки яких
перебувають в зоні АТО;
9. класним керівникам студентських груп, кураторам, вихователям
гуртожитків надалі пропагувати здоровий спосіб життя;
10.вихователям гуртожитків проводити профілактичну роботу щодо
дотримання правил проживання в гуртожитку.
Заступник директора з виховної роботи к.п.н.

Бухальська С.Є.

