“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор
Рівненського державного
базового медичного коледжу
д.м.н., проф. Р.О. Сабадишин
___________________01.09.2017

План
загальноколеджних освітніх заходів
виховного та розвивального спрямування
на І семестр 2017-2018 н.р.
Виховна проблема:
«Професійно зорієнтоване виховання студентів на засадах високої
моралі, медичної етики та деонтології в освітньому процесі коледжу»
№
з/п

Назва заходів

Термін
виконання

Координатори
заходу

1

Урочистості з нагоди Дня знань та 01.09.17
посвяти в студенти вступників набору
2017 року - Рівненський академічний
музично-драматичний театр

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Завідувачі
відділень
Класні керівники

2

Перший урок - тематична освітня лекція- 04.09.17
презентація: «Рівне — європейське
місто»

Бухальська С.Є.
Патяка О.О.
Кукурудза А.Р.
Мельничук Н.М.
Колінчук В.В.
Переходько Н.М.

3

Година спілкування класного керівника
студентської групи на тему: «2017рік —
рік Японії в Україні»

04.09.1708.09.17

Класні керівники

4

Засідання педагогічної ради, циклових 31.08.17предметних
комісій,
методичного 15.09.17
об’єднання керівників груп Виступ на
тему:
«Про
відповідальність
педагогічних працівників і студентів за
здійснення корупційних правопорушень і
хабарництва при виконанні професійних
обов’язків»

Бухальська С.Є.
Карпюк Н.В.
голови циклових
комісій
класні керівники
вихователі

5

Цикл профілактичних бесід на тему:
11.09.17- «Про заборону тютюнопаління в 22.09.16
навчальних закладах, в установах

Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі

Примітка

Міністерства освіти та науки (Наказ
МОН України № 855 від 08.11.2004
року)»;
- «Про відповідальність розпивання
спиртних напоїв у громадських місцях та
вживання алкоголю неповнолітніми»;
- «Про дотримання правил вуличного
руху
працівниками,
студентами
коледжу»

гуртожитків

6

Відкрите
засідання
методичного 14.09.17
об’єднання
класних
керівників
і
вихователів гуртожитків на тему:
«Професійно зорієнтоване виховання
студентів на засадах високої моралі,
медичної етики та деонтології в
освітньому процесі коледжу»

Бухальська С.Є.
Демчук В.Б.
класні керівники
вихователі
гуртожитків

7

Педагогічний, cоціально-психологічний 14.09.17
лекторій на тему: «Забезпечення умов
для
адаптації першокурсників до
освітнього процесу коледжу»

Басюк Л.М.
Мельничук Н.М.
класні керівники
вихователі
гуртожитків

8

Цикл
заходів
з
нагоди
Дня 14.09.17фармацевтичного працівника:
15.09.17
 інформаційна стіннівка;
 фотобієнале
“Фармацевтичні
будні”
 ранкове
емоційно-розвиваюче
вітання фармацевтів
 екскурсія-презентація
аптечних
закладів м.Рівне
 доброчинний захід презентація
“АПТЕКИ ЩАСТЯ”
 віншування бакалаврів “VIVAT
бакалаврат”

Сірко Н.М.
Захарко Н.В.
Мацюк О.Д.
Бурбан О.І.
Дейнека А.С.
Подворна Н.Д.
Штрімайтіс О.В.
Филипюк О.М.
Єлагіна Н.В.
Нестерук Т.М.
викладачі
фармацевтичних
дисциплін
класні керівники
відділення
«Фармація»

9

Всеукраїнська
науково-пошукова 21.09.17конференція на тему: «Україна — понад 22.09.17
усе» м. Київ (Київський міський
медичний коледж)

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Патяка О.О.

10

Форум
студентського
активу 26.09.17
Рівненського
державного
базового
медичного
коледжу
на
тему:
«Студентське самоврядування: проблеми
та перспективи»

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Демчук В.Б.
Фурдись Ю.

11

Тиждень милосердя
22.09.17
-Штаб “Доброти”:Участь у зборі теплих -27.09.17
речей,
подарунків
для
одиноких

Сьома О.І.
Примачок Л.Л.
Баб’як О.В.

людей,мешканців інтернатів.
-Бесіди в групах “Дерево роду”,”Коріння
нашого родоводу”
Цикл заходів з нагоди Дня серця
(остання неділя вересня):
26.09.17
- інформаційна стіннівка «Серце для
життя»;
- тренінг фізична реабілітація “День
здорового серця”
екскурсія-презентація
роботи
кардіологічних відділень №1, №2, №3;
- доброчинна допомога пацієнтам
кардіологічних відділень лікувальних
закладів м.Рівне

Смоляк В.Р.
Щербатий А.А.
Викладачі
фізичної
реабілітації
терапевтичних
дисциплін
класні керівники
відділення
«Лікувальна
справа» (9,11)

Смоляк В.Р
Акція “Поміч” (До Дня людей похилого 01.10.17
віку)
12

Цикл заходів з нагоди Дня працівників 29.09.17
освіти та Міжнародного дня вчителя (1 01.10.17
жовтня)
краєзнавчо-туристична
поїздка
“Національний музей-садиба
М.І. Пирогова” м. Вінниця

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Проказюк С.В.

13

Цикл заходів з нагоди Міжнародного дня 03.10.16лікаря (1 понеділок жовтня)
07.10.16
- інформаційна стіннівка;
- лекція-зустріч студентів із фахівцями
медичної галузі Рівненщини;
екскурсія-презентація
роботи
терапевтичних відділень лікувальних
закладів м.Рівне;
- екскурсія-презентація роботи дитячих
відділень лікувальних закладів м.Рівне;
екскурсія-презентація
роботи
хірургічних
відділень
лікувальних
закладів м.Рівне;
екскурсія-презентація
роботи
Перинатального
центру
та
гінекологічних відділень;
екскурсія-презентація
роботи
лабораторій лікувально-профілактичних
закладів м.Рівне;

Сабадишин Р.О.
Хома І.Н.
Баб’як В.І.
Коробко Л.Р.
Гашинська О.С.

Музикознавчі години — концерт 03.10.17
класичної музики в органній залі
Рівненської обласної філармонії
До Всесвітнього дня музики (1жовтня)

Бухальська С.Є.
Демчук В.Б.
класні керівники
нового набору

14

Баб’як О.В.
Гуз Н.Ф.
Турпакова Ю.О.
Ничик Б.В.
Скорейко Р.С.
Маркович О.В.
Рєзніков А.С.
викладачі
клінічних
дисциплін

15

Всесвітній день психічного здоров’я
- інформаційна стіннівка;
- виховні години;
- релаксуючі хвилинки у практичного
психологв

10.10.17

Щербатий А.А.
Викладачі
фізичної
реабілітації
Басюк Л.М.

16

Флористична виставка на тему: «Подих
осені»

10.10.17

Бухальська С.Є.
Стерник В.М.
викладачі біології
класні керівники
І курс (9)

17

Цикл заходів до відзначення 75-ої 11.10.17річниці створення УПА та 110-річчя з 13.10.17
дня народження Романа Шухевича:
- інформаційна стіннівка
- історикознавчі години під гаслом:
«2017рік в Рівненщині — рік УПА»
- семінар «110-річчя з дня народження
Романа Шухевича»
- лекція-екскурс Історичними шляхами
УПА

Бухальська С.Є.
Патяка О.О.
Кукурудза А.Р.
Мельничук Н.М.
Колінчук В.В.
Переходько Н.М.

18

Цикл заходів до Дня Захисника України,
святої Покрови Пресвятої Богородиці та
Українського козацтва:
- краєзнавча екскурсія в Берестечко
- фольклорне свято на тему: «Покрова
Пресвятої
Богородиці
—
свято
християнське і національне; символ
зв’язку
поколінь,
невмирущості
героїчних
традицій
українського
народу...»
- Флешмоб - “Вишиванка та рушник із
бабусиної скрині...”

11.10.1713.10.17

Бухальська С.Є.

19

Музично-хореографічний конкурс
«Шукаємо таланти»

жовтень

Бухальська С.Є.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники

20

Осіння толока

жовтень

Кіщук В.М.
Проказюк С.В.
вихователі
гуртожитків

21

Цикл
заходів
приурочених 24.10.17
Міжнародному дню ООН (24 жовтня)
- інформаційна стіннівка;
- круглий стіл “Роль і значимість ООН
для Української державності”

Нетепчук А.Ю.
Ляшук К.В.
Цимбала М.О.

22

Цикл заходів приурочених до Дня
визволення України від фашистських
загарбників (28 жовтня)

Патяка О.О.
Кукурудза А.Р.
Колінчук В.В.

класні керівники
12.10.17
13.10.17

вихователі
гуртожитків

13.10.17

26.10.1727.10.17

- інформаційна стіннівка;
- уроки-екскурсії в краєзнавчий музей

Класні керівники
вихователі
гуртожитків

23

Цикл
заходів
місячника
безпеки 01.11.17дорожнього руху:
30.11.17
- цикл профілактичних бесід на тему:
«Про дотримання правил вуличного руху
працівниками, студентами коледжу»;
- зустріч із правоохоронцями;
- урок на тему: «Безпека на дорозі —
безпека життя»

Бухальська С.Є.
Басюк К.В.
Мельничук Н.М.
Викладачі першої
долікарської
допомоги,
класні керівники
студентських
груп,
вихователі
гуртожитків

24

Мовознавчі години: «9 листопада - День 09.11.17
української писемності та мови»
- інформаційна стіннівка;
- година спілкування на тему: «Свято
рідної мови»

Артеменко Л.В.
Остапчук Р.А.
Таборовець Л.М.

25

Загальноколеджні батьківські збори для листопад
студентів відділень
«Стоматологія»,
«Лікувальна
справа»,
«Сестринська
справа», «Фармація», «Лабораторна
діагностика»,
«Сестринська справабакалаврат»,
«Фармація-бакалаврат»,
«Лабораторна діагностика-бакалаврат»

Бухальська С.Є.
Хмеляр І.М.
завідувачі
відділень
класні керівники
вихователі
гуртожитків

26

Всесвітній день доброти 13 листопада
заходи медико-деонтологічного
спрямування

13.11.17

Бухальська С.Є.
Каськів М.В.
Винокур М.О.
Друзюк Р.Б.

27

Міжнародний день відмови від куріння
(Третій четвер листопада)

16.11.17

Бухальська С.Є.
завідувачі
відділень
класні керівники
вихователі
гуртожитків

28

Цикл заходів до Міжнародного дня
студента (17 листопада)
- інформаційна стіннівка
- концерт

17.11.17

Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники
вихователі
гуртожитків

29

“Про відзначення у 2017 році Дня 22.11.17
Гідності та Свободи” тематичні заходи: 23.11.17
- урочистості до Дня Гідності та Свободи
— Рівненський обласний академічний
український музично-драматичний театр;
- кінолекторій “Документальна хроніка

Артеменко Л.В.
Патяка О.О.
Мельничук Н.М.
Кукурудза А.Р.
керівники
студентських

подій революції Гідності та Свободи”
- інформаційні тематичні хвилинки до
Дня Гідності та Свободи
- виховна година

груп

Цикл заходів до Дня пам’яті жертв 24.11.17Голодомору (четверта субота листопада): 25.11.17
- інформаційна стіннівка;
- кінолекторій;
- Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»;
- тематичні лекції

Бухальська С.Є.
Артеменко Л.В.
Патяка О.О.

31

Цикл виховних заходів до Всесвітнього 01.12.17
дня боротьби зі СНІДом (1 грудня)
- інформаційна стіннівка
- години спілкування

Бухальська С.Є.
Грицай О.В.
Кушнір Л.О.
Класні керівники
вихователі
гуртожитків

32

Цикл виховних заходів до 3 грудня Міжнародного дня інвалідів:
- інформаційна стіннівка;
- робота волонтерських груп

Бухальська С.Є.
викладачі
фізичного
виховання та
фізичної
реабілітації

33

Цикл виховних заходів до 6 грудня - Дня 06.12.17
Збройних Сил України:
- інформаційна стіннівка;
- робота волонтерських груп

Бухальська С.Є.
Оксюта В.М.
Литвин І.Л.
Класні керівники

34

Цикл заходів правового спрямування «9 07.12.17грудня - Міжнародний день боротьби з
08.12.17
корупцією»;
«10 грудня - День прав людини»:
- інформаційна стіннівка;
- тематичні лекції
- круглі столи

Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Карпюк Н.В.
Мельничук Н.М.
Басюк Л.М.
Лукащук С.Ю.
Селібова М.Г.
вихователі
гуртожитків

35

Пізнавально-розважальний захід:
«Кавові посиденьки»

05.12.17

Степанюк Н.В.
Шульжук Ю.М.
вихователі
гуртожитків
№1

36

Цикл передріздв’яних свят на тему:
«У грудні що не день, то празник»

07.12.1725.12.17.

Класні керівники
вихователі
гуртожитків

30

01.12.1705.12.17

Заступник директора з виховної роботи

Класні керівники
вихователі
гуртожитків

Бухальська С.Є.

