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ЗВІТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
за 2017-2018 навчальний рік
Відповідно до рекомендаційних листів Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства освіти і науки України, обласного управління охорони
здоров’я та обласного управління освіти і науки РОДА, Постанови Верховної
Ради України від 22.12.2016 № 1807-VIII “Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2017 році” та Постанови “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у
2018 році”, № 11, ст. 65 в Рівненському державному базовому медичному
коледжі упродовж 2017-2018 н.р. було реалізовано комплексний план виховної
роботи як складової освітнього процесу.
Протягом звітного періоду педагогічний та студентський колективи
Рівненського державного базового медичного коледжу ефективно вивчали
виховну проблему: “Професійно зорієнтоване виховання студентів на засадах
високої моралі, медичної етики та деонтології в освітньому процесі коледжу”,
що реалізувалась в організації та проведенні освітніх інтегрованих заходів, які
поєднували ключові навчальні, виховні та розвивальні, соціально-психологічні
та професійні аспекти медичної освіти та спрямовувались на формування
професійних характеристик майбутніх медичних фахівців, а також у
подальшому на розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів.

Відповідно

до

проблеми

метою

виховного

процесу

визначено

формування морально-етичних та деонтологічних орієнтирів у студентів на
засадах професійно зорієнтованого виховання.
Виховна робота упродовж 2017-2018 н.р. у коледжі здійснювалась на
засадах Закону України “Про вищу освіту”(2014р.), Положення про освітній
процес в Рівненському державному базовому медичному коледжі, Концепції
національно-патріотичного

виховання,

Статуту

Рівненського

базового

медичного коледжу, а також відповідно до Плану освітніх заходів із реалізації
Національного плану дій із 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, Плану роботи Ради профілактики
правопорушень на 2017-2018н.р., Плану роботи методичного об’єднання
класних керівників студентських груп та вихователів гуртожитків; згідно із
затвердженими Наказами про організацію та проведення екскурсійних поїздок
історико-краєзнавчого, професійно зорієнтованого, культурно-естетичного та
здоров’язбережувального спрямування.
Зазначимо, що виховний процес в навчальному закладі охоплює такі
напрями: національно-патріотичний; правовий; професійно зорієнтований;
соціально-психологічний,

здоров’язбережувальний;

морально-етичний

та

медико-деонтологічний ; родинно-сімейний; художньо-естетичний.
Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи,
вивчення виховної проблеми систематично розглядались на засіданнях
педагогічної, адміністративної, методичної рад; циклових (предметних) комісій;
методичного

об’єднання

керівників

студентських

груп

та

вихователів

гуртожитків; Ради з профілактики правопорушень тощо. Зокрема: про
планування та підсумки проведеної виховної роботи в коледжі упродовж 201718 н.р.; про організацію та проведення антикорупційних заходів у навчальному
закладі; про правові аспекти в освітньому процесі вищої школи; про
проведення освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 р.р.; про
соціально-психологічні аспекти процесу адаптації студентів нового набору; про
значимість

професійно

зорієнтованого

виховання

студентів

у

процесі

підготовки майбутніх медичних фахівців; про реалізацію заходів здоров’я
збережувального

виховання

відповідно

до

Концепції

проекту

Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування здорового
способу життя молоді України” на 2013-2017 р.р.; про роль морально-етичного
виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості.
Дієвою формою превентивного виховання, спрямованого на запобігання
вияву в студентів шкідливих звичок для здоров’я та асоціальної поведінки, є
Рада з профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядались питання
профілактики жорстокості та насильства в суспільстві; організації та
проведення профілактичних бесід

на антикорупційну тематику, а також

питання про дотримання правил поведінки студентами коледжу та правил
внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитках коледжу.
Слід підкреслити, що педагогічні працівники та студенти коледжу брали
активну участь у всеукраїнських, регіональних та міських заходах, зокрема:
всеукраїнській науково-пошуковій конференції на тему: “Україна — понад усе”
м. Київ (Київський міський медичний коледж), ІІІ

всеукраїнському форумі

“Справжній патріот”. На базі закладу був проведений Форум студентського
активу

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.
Відповідно до комплексного плану виховної роботи було проведено на
високому та достатньому рівні такі відкриті та показові освітні заходи.
Національно-патріотичного спрямування:
- перший урок - тематична освітня лекція-презентація: «Рівне європейське місто» - Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Патяка О.О., Кукурудза
А.Р., Мельничук Н.М., Колінчук В.В., Переходько Н.М.;
- цикл заходів до відзначення 75-ої річниці створення УПА та 110-річчя з

дня народження Романа Шухевича: 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.;
-

цикл заходів з нагоди 80 річчя від дня народження Василя Стуса,

українського поета, перекладача: поетична вітальня: «Весь обшир мій —
чотири на чотири...»; дискусійна платформа: «Долі не обирають... Її приймають
– яка вона вже не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас»;
кінолекторій: «Василь Стус – постать, що єднає Україну» - Артеменко Л.В.;
- мистецька вітальня до Дня народження Тараса Шевченка українського
поета, художника, мислителя «Особисті сторінки Т.Г. Шевченка» - Савчук Н.П.;
- пізнавальна вітальня на тему: «Кожне дерево з плоду свого пізнається... до 105 річниці з Дня народження Івана Носаля» - зустріч педагогів та студентів
І курсу відділення “Лікувальна справа” (9) із науковцями та працівниками
Рівненської обласної наукової бібліотеки, Рівненського обласного краєзнавчого
музею — Бухальська С.Є., Діда Г.А., Корнійчук М.В.;
- цикл заходів до Дня Захисника України, святої Покрови Пресвятої
Богородиці та Українського козацтва, - м. Дубно — Бухальська С.Є.,
Лукащук М.М., Хмеляр І.М., Сергеєва Г.М., Паламарчук Р.С.;
- флешмоб “Вишиванка та рушник із бабусиної скрині...” - Бухальська
С.Є., класні керівники, вихователі гуртожитків;
- цикл заходів приурочених Міжнародному дню ООН (24 жовтня):
круглий стіл “Роль і значимість ООН для Української державності”НетепчукА.Ю., Ляшук К.В., Цимбала М.О.;
цикл заходів приурочених до Дня визволення України від фашистських
загарбників (28 жовтня): уроки-екскурсії в краєзнавчий музей - Патяка О.О.,
Кукурудза А.Р., Колінчук В.В., класні керівники, вихователі гуртожитків;
- зустріч студентів із учасниками афганської війни - викладачами
Рівненського державного базового медичного коледжу — Бухальська С.Є.,
Проказюк С.В., Лисиця Д.Л.;

-

мовознавчі години до Дня української писемності та мови» на тему:

«Свято рідної мови» - Артеменко Л.В., Остапчук Р.А., Таборовець Л.М.
- тематичні заходи про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи”:
урочистості до Дня Гідності та Свободи — Рівненський обласний академічний
український музично-драматичний театр; кінолекторій “Документальна хроніка
подій революції Гідності та Свободи”, інформаційні тематичні хвилинки до Дня
Гідності та Свободи; виховна година - Артеменко Л.В.,Патяка О.О.,
Мельничук Н.М., Кукурудза А.Р., керівники студентських груп;
- цикл заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору (четверта субота
листопада): тематичні лекції спілкування та кінолекторій; Всеукраїнська акція
«Засвіти свічку» - Бухальська С.Є., Артеменко Л.В., Патяка О.О., класні
керівники, вихователі гуртожитків;
- волонтерська платформа до 6 грудня - Дня Збройних Сил України Оксюта В.М., Литвин І.Л., Кирнична Г.А., класні керівники;
- цикл заходів до відзначення Дня Соборності України та проголошення
Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної
Республіки: тематичні інформаційні хвилинки в студентських групах про події
22 січня 1919року; світлини, тематичні книжкові виставки у читальній залі
бібліотеки та кабінеті історії на тему: «Національне державотворення:
Українська революція 1917 — 1921р.р.»; кінолекторій на тему: «Акт злуки:
відтворення історичної пам’яті»; лекція-презентація на тему: «Соборна мати
Україна – одна на всіх, як оберіг» - Патяка О.О., класні керівники, вихователі
гуртожитків;
-

виховна година на тему: «Бій під Крутами в сучасній українській

історичній пам’яті»; світлини, тематичні книжкові виставки у читальній залі
бібліотеки та кабінеті історії - Колінчук В.В., класні керівники, вихователі
гуртожитків;
- виховна година на тему: «Історичний нарис подій визволення м. Рівне
від німецько-фашистських загарбників» - Мельничук Н.М., класні керівники,
вихователі гуртожитків;

- цикл заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: урок-реквієм “Дякую
тобі, українське народе”; світлини, тематичні книжкові виставки у читальній
залі бібліотеки та кабінеті історії - Захарко Н.В.,Онищук Т.Д., Остапчук Р.А.,
завідувачі відділень, класні керівники, вихователі гуртожитків;
- цикл заходів до Дня Перемоги, Дня пам’яті та примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої світової війни та Дня скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні - Патяка О.О., класні керівники;
- година спілкування та викладка нормативно-правових документів до
Дня Конституції України — Лукащук С.Ю., Селібова М.Г., викладачі
суспільних дисциплін, бібліотекарі.
Правового спрямування:
- доповідь на засіданнях педагогічної ради, циклових предметних комісій,
методичного об’єднання керівників груп «Про відповідальність педагогічних
працівників

і

студентів

за

здійснення

корупційних

хабарництва при виконанні професійних обов’язків» -

правопорушень

і

Сабадишин Р.О.,

Бухальська С.Є., Карпюк Н.В., голови циклових комісій,класні керівники,
вихователі;
- цикл заходів місячника безпеки дорожнього руху: профілактичні бесіди
на тему: «Про дотримання правил вуличного руху працівниками, студентами
коледжу» - Бухальська С.Є., Басюк К.В, Мельничук Н.М., викладачі першої
долікарської допомоги, класні керівники студентських груп, вихователі
гуртожитків;
- цикл заходів правового спрямування «9 грудня - Міжнародний день
боротьби з корупцією»; «10 грудня - День прав людини»: тематичні лекції,
круглі столи - Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Лисиця Д.Л., Карпюк Н.В.,
Мельничук Н.М., Басюк Л.М., Лукащук С.Ю., Селібова М.Г.;
- превентивні і профілактичні бесіди на теми: «Про відповідальність
педагогічних працівників і студентів за здійснення корупційних правопорушень
і хабарництва при виконанні професійних обов’язків»; «Про заборону
тютюнопаління в навчальних закладах, в установах 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» - Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., завідувачі відділень,
класні керівники, вихователі гуртожитків;
- освітні заходи з реалізації правопросвітницького проекиу “Я маю
право!”: година спілкування на тему: “Сім’я – це я і ти, сім’я – це ми”, лекціявіртуальна екскурсія на тему: “Алея Героїв Небесної Сотні” (переглянуто
відеоматеріали та візуальні джерела Революції Гідності; згадано перебіг
основних подій листопада 2013р. – лютого 2014р.; з’ясовано, які саме події були
несправедливими та такими, що порушували права людини); освітній захід на
тему: “Освіта як складова життєвого успіху” (обговорено доповіді педагогівнауковців, студентів, про роль освіти в житті видатних, успішних людей;
підкреслено, що освіта — це концентрація необхідних знань, умінь, навичок
для досягнення мети та успіху у житті, а держава повинна гарантувати всім
реалізацію права на освіту); освітній захід гендерного спрямування на тему:
“Жінки, які змінили історію”(розглянуто роль жінки політика, науковця,
винахідника, літератора, митця, жінки — берегині роду у суспільстві) —
Бухальська С.Є.; Лукащук С.Ю., Селібова М.Г., керівники студентських груп,
вихователі гуртожитків
- цикл

заходів відповідно до 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 - Бухальська С.Є; Лукащук С.Ю,
Мельничук Н.М., Селібова М.Г.;
- цикл заходів до 1 червня - Всесвітнього дня захисту дітей. Всеукраїнська
акція «Молодь проти насильства» - Мельничук Н.М., завідувачі відділень,
класні керівники, вихователі гуртожитків.

Професійно зорієнтованого спрямування:
- відкрите засідання методичного 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., завідувачі відділень, класні
керівники, вихователі гуртожитків;
- цикл заходів з нагоди Дня фармацевтичного працівника: фотобієнале
“Фармацевтичні будні”; ранкове емоційно-розвиваюче вітання фармацевтів;
екскурсія-презентація

аптечних

закладів

м.

Рівне;

доброчинний

захід

презентація “Аптеки ЩАСТЯ”; віншування бакалаврів “VIVAT бакалаврат”,
“Нефармацевтичні винаходи фармацевтів” - 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;
- цикл заходів з нагоди Міжнародного дня лікаря (1 понеділок жовтня):
лекція-зустріч студентів із фахівцями медичної галузі Рівненщини; екскурсіяпрезентація роботи терапевтичних, педіатричних, хірургічних

відділень

лікувальних закладів м. Рівне, Перинатального центру та гінекологічних
відділень,

лабораторій

лікувально-профілактичних

закладів

м.

Рівне

-

Сабадишин Р.О., Хома І.Н., Баб’як В.І., Коробко Л.Р., Гашинська О.С., 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;
- круглий стіл “Сучасні аспекти виявлення рідкісних хвороб в Україні” Шадий С.Б., класні керівники, вихователі гуртожитків;
- лекція -презентація до Всесвітнього дня сімейного лікаря “Надійними
помічниками сімейного лікаря є медичні сестри загальної практики-сімейної
медицини” - Гашинська О.С., Горська О.В.,
- зустріч-бесіда з волонтерами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
до 8 травня — Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Оксюта В.М., Кирнична Г.Ю., завідувачі відділень, класні керівники;

-

цикл заходів до Міжнародного дня медичних сестер 12 травня: «Є

така професія — медична сестра» - посвята у бакалаври -

КоробкоЛ.Р.,

Апончук Л.В., Прокопчук В.Ю., Попович Н.В.;
- цикл заходів до Дня медичного працівника екскурсія-лекція “Микола
Пирогов — засновник вітчизняної оперативної хірургії і топографічної
анатомії”- відвідування садиби Пирогова м.Вінниця - Сабадишин Р.О.,
Бухальська С.Є., Проказюк С.В.;
- дискусійна платформа на тему: “Медико-соціальна підтримка хворих зі
спадковою патологією — хворих на гемофілію” до Всесвітнього дня гемофілії Проказюк Н.В., класні керівники;
- зустріч-бесіда з лікарем-ендокринологом на тему: “Сучасні аспекти
лікування

та

діагностики

щитоподібної

залози”

до

Всесвітнього

дня

щитовидної залози - Смоляк В.Р., викладачі клінічних дисциплін;
- зустріч-бесіда з волонтерами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
до Міжнародного дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - Оксюта В.М.,
Кирнична Г.Ю., завідувачі відділень, класні керівники;
- екскурсійні поїздки: музей анатомії ТНМУ м. Тернопіль, музей-аптека
м. Львів, фармзавод Дарниця м. Київ, КЗ «Рівненський обласний госпіталь
ветеранів війни» — Лукащук В.І., Стернік В.М., Єлагіна Н.В., Туровська І.О.,
Бурачик О.З.;
Соціально-психологічного та здоров’язбережувального спрямування:
- педагогічний, cоціально-психологічний лекторій на тему: «Забезпечення
умов для адаптації першокурсників до освітнього процесу коледжу» - Басюк
Л.М., Мельничук Н.М., класні керівники, вихователі гуртожитків;
- соціально-психологічний тренінг зі студентами соціально незахищеної
категорії — студенти-сироти та студенти, батьки яких є учасниками АТО до
Всесвітнього дня соціальної справедливості - Мельничук Н.М., Басюк Л.М.;
- інформаційний захід до Дня соціальної справедливості «Що таке
соціальні послуги?», надання консультацій — Мельничук Н.М.;

- медико-профілактичний тренінг на тему: “Здорове серце” - Каськів М.В.,
Друзюк Р.Б., Винокур М.О., Сергеєва Г.М.;
- медико-профілактичний тренінг на тему: “Цукровий діабет — це спосіб
життя, а не вирок долі”- Каськів М.В., Сергеєва Г.М., Бухальська С.О.;
- інтегрована лекція на тему: «Сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу
в Україні, Рівненській області та шляхи її подолання» - Карпович Н.В.;
- профілактичні бесіди на тему: «24 — березня Всесвітній день боротьби з
туберкульозом (ВООЗ)» - Резніков А.П., Грицай О.В., класні керівники;
- науково-пізнавальний захід: “Мікробна екологія людини: сучасні
можливості її підтримки та відновлення” за участю представників компанії
виробників пробіотиків та практикуючих лікарів до Всесвітнього дня хворого
— Бухальська С.Є., Антонюк М.М.;
- виховний захід до Всесвітнього дня поширення інформації про
проблеми аутизму на тему «Аутизм це бути іншим, а не бути чужим» Прокопчук В.Ю., Шарапа Г.Ф.;
- профілактичні заходи до 1 Міжнародного дня боротьби з наркоманією та
наркобізнесом, виставка стіннівок вироблених студентами І курсу - Діда Г.А.,
класні керівники, вихователі гуртожитків;
- медико-профілактичний захід з проблеми «Імунологія людини: імунітет,
здоров’я, патологія» за участю лікаря-імунолога до Всесвітнього дня імунітету Антонюк М.М.;
- виховний захід на тему «І упаде тоді звізда полин, і зробиться уся вода
гіркою», до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф,
Дня Чорнобильської трагедії - Демчук В.Б., класні керівники;
- оздоровчий тренінг до Всесвітнього дня здоров’я (ВООЗ) студенти
відділення «Фізична реабілітація-бакалаврат» - Лисанець І.Ф., Проказюк С.В.,
Паламарчук Р.С., класні керівники, вихователі гуртожитків;
- акція здорового способу життя «31 травня - Всесвітній день без
тютюну» виставка стіннівок, виховні години, профілактичні бесіди —
Турпакова Ю.О., завідувачі відділень, класні керівники;

- профілактичний тренінг “Як поводити себе під час канікул” - Туровська
І.О., Копаниця О.М.;
Морально-етичного та медико-деонтологічного спрямування:
- цикл заходів до Всесвітнього дня доброти “Спіши творити добро!” Сергеєва Г.М., Каськів М.В.;
- штаб доброти - участь у зборі теплих речей, подарунків для одиноких
людей, мешканців інтернатів; бесіди в групах “Дерево роду - коріння нашого
родоводу”,

доброчинна

допомога

пацієнтам

кардіологічних

відділень

лікувальних закладів м.Рівне - Сьома О.І., Примачок Л.Л., Баб’як О.В., Смоляк
В.Р., Щербатий А.А., викладачі, фізичної реабілітації терапевтичних дисциплін;
- цикл заходів волонтерських груп коледжу до до Всесвітнього дня
доброти - відвідування школи-інтернат для слабозорих дітей с.м.т. Клевань Бухальська С.Є., Каськів М.В., Сергеєва Г.М., студенти відділення фізичної
реабілітації;
- цикл заходів волонтерської групи коледжу до Міжнародного дня
інвалідів - відвідування школи-інтернат с. Ясининичі — Гуз Н.Ф.;
-

доброчинна

адресна

допомога

хворим

від

педагогічного

та

студентського колективів: Яна Р. - 2 143 грн., Алла Т. - 10 900грн., Олена Г. - 20
759 грн., Даниїл К. - 2 700 грн. Всього — 36 502 грн.;
- подарунки та доброчинний концерт для вихованців спеціалізованої
школи-інтернат для слабозорих дітей с.м.т. Клевань — Бухальська С.Є., Каськів
М.В., Сергеєва Г.М.
Родинно-сімейного спрямування:
- загальноколеджні батьківські збори — Бухальська С.Є., Карпюк Н.В.,
завідувачі відділень, класні керівники;
- батьківські дні в гуртожитках - завідувачі гуртожитків, вихователі;
- дискусійна платформа про сімейні цінності — Сірко Н.М., Кіщук В.М.;
- віншування до Днів матері та батька, сім’ї — вихователі гуртожитків.

Художньо-естетичного спрямування:
- музично-хореографічний конкурс

«Шукаємо таланти» - студенти

відділення «Сестринська справа» (9,11), «Фармація» (9, 11); «Лікувальна
справа» (9,11), «Стоматологія», «Лабораторна діагностика», «Фармаціябакалаврат» - Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Кочубей О.М., Тимощук А.С.,
завідувачі відділень, класні керівники;
- цикл заходів до Міжнародного дня студента інформаційна стіннівка,
святковий концерт — Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Лисиця Д.Л., Кочубей
О.М., Тимощук А.С., завідувачі відділень, класні керівники;
- флористичний конкурс “Подих осені” - Бухальська С.Є., Петренко В.П.,
Сергеєва Г.М., Стернік В.М., Герасименко Л.Б., Бурачик О.З.;
- новорічна виставка “Креативна ялинка” - Каськів М.В., Сергеєва Г.М.;
- розважальний захід до Дня Святого Валентина —

Зубілевич М.І.,

Фінчук Г.В., Шульжук Ю.М.;
- розважальний захід “Кавові посиденькі” - Степанюк Н.В.;
- святковий концерт для студентів та педагогічних працівників
Березнівського лісотехнічного коледжу - Бухальська С.Є., Кочубей О.М.,
Тимощук А.С.;
- театральні вечори — перегляд вистав Рівненського академічного
музично-драматичного театру до Міжнародного дня театру - Бухальська С.Є.,
Лисиця Д.Л., вихователі гуртожитків;
- екскурсійні туристичні поїздки: г. Карпати — Проказюк С.В.,
Лисанець І.Ф., Паламарчук Р.С.
На основі аналізу організації та проведення виховної роботи в Рівненському
базовому медичному коледжі зроблено такі висновки та рекомендації:
 заплановані заходи виховної роботи на 2017-2018н.р.в коледжі
виконано;
 відкриті виховні заходи

проведено на високому та достатньому

рівнях;
 керівникам

структурних

підрозділів,

викладачам,

керівникам

студентських груп посилити роботу антикорупційного характеру;


продовжити реалізацію 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;



соціально-психологічній службі та викладачам суспільних дисциплін
активізувати роботу щодо реалізації проекту “Я маю право”;

 надалі в студентських групах нового набору проводити виховну
роботу професійно зорієнтованого спрямування;
 в студентських групах посилити

правове та морально-етичне

виховання шляхом проведення годин спілкування класних керівників
та вихователів, відкритих заходів;
 викладачам

природничих

дисциплін

актуалізувати

екологічне

виховання;


викладачам

дисциплін

фізичної

реабілітації

посилити

роботу

здоров’язбережувального спрямування;
 класним керівникам студентських груп, практичному психологу,
соціальному педагогу, вихователям надалі акцентувати увагу на
індивідуальну

роботу

зі

студентами

соціально-незахищених

категорій, а також зі студентами-сиротами та студентами, батьки яких
перебувають в зоні АТО;
 класним керівникам студентських груп, вихователям гуртожитків
надалі пропагувати здоровий спосіб життя;
 вихователям гуртожитків проводити профілактичну роботу щодо
дотримання правил проживання в гуртожитку.

Заступник директора з виховної роботи
к.п.н.

Бухальська С.Є.

