
   “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Директор

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР
_____________д.м.н., проф.  Р.О.  Сабадишин

08 січня 2019 року

План

освітніх заходів  

навчально-виховного та розвивального спрямування

на  ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Виховна проблема:

«Професійно зорієнтоване виховання студентів на засадах високої
моралі, педагогічної та медичної етики, деонтології в освітньому процесі

навчального закладу»

№
з/п

Назва заходів Термін
виконання 

Координатори
заходу

Приміт
ка 

1 Новорічне  та  Різдвяне  віншування
науково-педагогічного  та  студентського
колективів  КЗВО  “Рівненська  медична
академія” РОР

14.01.2019 Бухальська С.Є.
Туровська І.О.
Супрунець Н.Л.

2 Цикл  превентивних  і  профілактичних
бесід на теми:
-  Про  Закон  України  щодо  протидії
булінгу
-  «Про  відповідальність   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»

14.01.2019
-31.01.2019

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
завідувачі відділень
практичний психолог
соціальний педагог
класні керівники
вихователі
гуртожитків

3 Дискусійний  лекторій:  “Наша  перемога
—  це  перемога  нашої  ідеї,  повне  її
здійснення.  Наш  обов'язок  —  зробити
самим  найбільше,  скільки  стане  наших
сил,  одночасно  докласти  старань,  щоб і
інші  робили  якнайбільше”,  -  Степан
Бандера.

23.01.2019 Кукурудза А.Р.
викладачі історії



4 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
1919 року;
- світлини, тематичні книжкові виставки
у  читальній  залі  бібліотеки  та  кабінеті
історії  на  тему:  «Національне
державотворення України»;
-  презентація  на  тему:  «Акт  Злуки:
відтворення історичної пам’яті»

 22.01.2019
 

Патяка О.О.
класні керівники
вихователі
гуртожитків
студенти відділення
«Сестринська
справа» (9)
«Лікувальна
справа» (9) 
«Стоматологія»
(9)
І курс

 

5 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.

25.01-
29.01.2019

Бухальська С.Є.
Голобош Г.В.
“Фармація” (9)
“Лікувальна
справа” (9) 

6 Цикл заходів  до 29 січня – Дня пам’яті
героїв Крут:
-  тематичні  інформаційні  хвилинки  в
студентських групах;
-  виховна година на тему:  “101 річниця
від подій під Крутами”;
-  екскурсія  в  Рівненський  обласний
краєзнавчий музей;
-  світлини, тематичні книжкові виставки
у  читальній  залі  бібліотеки  та  кабінеті
історії

 29.01.2019
 

Бухальська С.Є.
Колінчук В.В.
Кукурудза А.Р.
класні керівники
вихователі
гуртожитків
студенти  І  курсу
відділення
«Сестринська
справа» (9)
«Фармація» (9)

7 Цикл  заходів,  приурочених  до
відзначення  подій  визволення  м.  Рівне
від німецько-фашистських загарбників:
-  тематичні  інформаційні  хвилинки  в
студентських групах;
- фотоекскурс “Рівне в історичному часі”;
- презентація на тему: “Історичний нарис
подій визволення м. Рівне від  німецько-
фашистських загарбників”
- тематичні викладки в кабінеті історії

05.02.19 Бухальська С.Є.
Туровська І.О.
Мельничук Н.М.
класні керівники
вихователі 
студенти  І  курсу
відділення
“Сестринська
справа” (9)
“Фармація” (9)
“Стоматологія” (9)

8 Цикл  заходів   до  Всесвітнього  дня
боротьби  з  онкозахворюваннями  та  до
Всесвітнього дня онкохворих дітей:
 -  години  спілкування  професійно
зорієнтованої тематики;
-  декада  -  доброчинна  акція  пацієнтам
гематологічного відділення РОДКЛ

05.02.2019-
15.02.2019

Гуз Н.Ф.
Турпакова В.Є.
Турпакова Ю.О.
студенти
І  курсу  відділення
“Лікувальна  справа”
ІІ курсу відділення
“Сестринська



справа”(9),(11)

9 Цикл  заходів  до  відзначення  185  років
від  дня  народження  Дмитра  Івановича
Менделєєва  (1834–1907), вченого-хіміка:

-  тематичні  інформаційні  хвилинки  на
заняттях з хімії;- позааудиторний захід “
Вітальня Менделєєва”

08.02.-
13.02.
2019

Стібиш А.П.
Голобош. Г.В.
Онищук Т.Д.
Стібиш Л.М.
студенти  ІІ  курсу
відділення
“Фармація” (9)

10 Цикл  заходів   до  професійного  Дня
стоматолога:
-    тематичні  інформаційні  хвилинки  в
студентських групах;
-  за  планом  роботи  циклової  комісії
стоматологічних дисциплін:
-  урок-гігієни  порожнини  рота  з
елементами гри. Місце проведення ЗОШ
№13 
- мотиваційний семінар для пацієнтів КЗ 
"Обласний перинатальний центр" 
Рівненської обласної ради, який 
проводиться з метою формування 
компетентностей майбутніх матерів з 
догляду за органами порожнини рота 
дітей та збереження стоматологічного 
здоровя населення України. 
-екскурсія у центр сучасної стоматології 
"Дентамед"
- теоретично-практичний семінар для 
студентів відділення «Стоматологія 
ортопедична» КЗВО «Рівненська 
медична академія», на тему: 
«Особливості виготовлення естетичних 
ортопедичних конструкцій з 
використанням керамічних матеріалів 
Duceram Love» 
- урочистості з нагоди Міжнародного дня
стоматолога

09.02.2019 Лисиця Д.Л.
Палапа В.В.
Дундюк-Березіна С.І
Лисиця Ю.С.
Гусар Р.Й.
Лукін М.В.
студенти відділень 
 ІІІ з/гА (9)
“Стоматологія”
“Стоматологія
ортопедична”

 

11 Лекційна  платформа  професійно
зорієнтованого  спрямування  на  тему:
“Нанотехнології  в  медицині”  до  11
лютого — Всесвітнього дня хворого

11.02.2019 Лукащук В.І.
студенти  І  курсу
відділення
“Лікувальна
справа”(9)

 

12 Поетична вітальня до  Дня закоханих:
- українська інтимна лірика

14.02.2019 Остапчук Р.А.
Артеменко Л.В.



-   епістолярна  спадщина  Івана  Франка,
Лесі Українки

класні керівники
вихователі
гуртожитків

13 Цикл  заходів   до  17  лютого  —  Дня
спонтанного прояву доброти:
-  відвідування  хворих  лікувальних
установ м. Рівне 

16.02.2019 Дашевський Ю.М.
студенти  ІV  курсу
відділення
“Лікувальна
справа”(9)

14 Цикл  заходів  до  Дня  пам’яті  Героїв
Небесної Сотні
- інформаційна стіннівка;
- урок-реквієм;
- світлини, тематичні книжкові виставки
у  читальній  залі  бібліотеки  та  кабінеті
історії

20.02.2019 Степанюк Н.В.
Шульжук Ю.М.
студенти гуртожитків

15 Цикл  заходів  до  Міжнародного  дня
рідної мови (21лютого):
- інформаційна стіннівка;
- мовознавча година

21.02.2019 Туровська І.О.
студенти І курсу

16 28  лютого  —  Міжнародного  дня
рідкісних захворювань
- інформаційна стіннівка
- дискусійна платформа “Сучасні аспекти
виявлення рідкісних хвороб ”

28.02.2019 Бухальська С.Є.
Сергеєва Г.М.
Єгер О.Й.

17 Цикл  заходів  до  1  березня  -
Міжнародного  дня  боротьби  з
наркоманією та наркобізнесом:
-  виховна  година  профілактичного
спрямування;
-  виставка  стінівок  вироблених
студентами- мешканцями гуртожитків;

01.03.2019 Вихователі
гуртожитків
Мельничук І.Б.
Тригубець Д.В.
студенти гуртожитків

18 Літературно  -  музична  композиція  на
тему: “Струни дає тобі кожна весна...» до
70 років від дня народження Володимира
Михайловича  Івасюка  (1949–1979),
українського композитора, співака

04.03.2019 Білецька В.С.
студенти  І  курсу
відділення
“Фармація”(9)

19 Cвятковий концерт  До  Міжнародного
жіночого дня

07.03.2019 Кочубей О.М.
Тимощук А.С.

20 Мистецька  вітальня до Дня народження
Тараса  Шевченка  українського  поета,
художника,  мислителя  «Особисті
сторінки Тараса Шевченка»

09.03.2019 Викладачі
української мови
класні керівники

21 Історична  вітальня  —  вшанування
відомих історичних постатей:
-  145  років  від  дня  народження
Августина  Волошина,  українського
політичного  діяча,  Президента
Карпатської України;

17.03.2019 Патяка О.О.
студенти І та ІІ курсів
відділень 
“Стоматологія”
“Лікувальна справа”
“Сестринська



-  380  років  від  дня  народження  Івана
Мазепи, Гетьмана Війська Запорізького

справа” (9)

22 Виховна  година    здоров’я
збережувального  спрямування  на  тему:
«Сонячні  діти,  або  діти  зі  синдромом
Дауна»  до 21 березня — Міжнародного
дня людини із синдромом Дауна

21.03.2019 Бухальська С.Є.
класні керівники
студенти  І  курсу
відділення
“Фармація” (9) 

23 Цикл  профілактичних  бесід:  «24  —
березня  Всесвітній  день  боротьби  з
туберкульозом (ВООЗ)»:
- тематична лекція
- виставка стіннівок

23.03.2019 Антонюк М.В.
Лисанець І.Ф.
Редько С.В.
студенти ІІІ курсу
“Сестринська
справа” (9)

24 Театральні  вечори  —  перегляд  вистав
Рівненського  академічного  музично-
драматичного  театру  до  Міжнародного
дня театру 

27.03.2019 Лисиця Д.Л.
класні керівники
вихователі
гуртожитків

25 Круглий стіл на тему: “В. 
Сухомлинський і сьогодення: класики 
старіють?”

березень Іваницька П.Ф.

26 Пізнавально-розважальний захід до Дня 
св. Патрика, покровителя Ірландії

березень Велесик Л.В.

27 Літературна  вітальня до 210 річниці  від
дня народження Миколи Гоголя

01.04.2019 Басюк Л.М.
студенти І курсу

28 Всесвітній  день  поширення  інформації
про проблему аутизму — 2 квітня

02.04.2019 Борбелюк Н.Я.
викладачіпсихології

29 Оздоровчий  тренінг  до  7  квітня  —
Всесвітнього дня здоров’я (ВООЗ) 

 08.04.-
12.04.2019

Лисанець І.Ф.
Проказюк С.В.
Паламарчук Р.С.

30 Заходи до Всесвітнього дня довкілля:
- екологічна подорож
- студентська «Весняна толока»

 квітень Стернік В.М.
студенти І курсу
“Сестринська справа”
Вихователі

 

31 Круглий стіл до Дня покровителя Англії, 
святого Джорджа(23 квітня)

квітень  Джула І.Ю. 
Зубілевич М.І. 
Фінчук Г.В.

32 Круглий стіл на тему: «Медико-соціальна
підтримка  хворих  зі  спадковою
патологією -  хворобою гемофілія»,  -  17
квітня — Всесвітній день гемофілії

17.04.18 Сергеєва Г.М.
Бухальська С.Є.
класні керівники

33 Тематичні екскурсії  по місцях історико-
культурних  пам’яток  Рівненщини
визначних місць

18.04.18 Викладачі  історії,
мови та літератури
класні керівники

34 Літературна  вітальня  до  455  років  від
Дня народження Вільяма Шекспіра

23.04.2019 Мельничук О.Д.
викладачі англійської
мови



35 Цикл  заходів  до  Міжнародного  дня
пам’яті  жертв  радіаційних  аварій  і
катастроф, Дня Чорнобильської трагедії

26.04.2019 Казмірук Л.П.
студенти гуртожитків

36 Доброчинна  акція:  «Почуйте  всі
Великодні  дзвони!»  проект  «Добро
починається з тебе!»
- адресна допомога

 30.04.-
03.05.2019

завідувачі відділень
класні керівники
Вихователі
гуртожитків

37 Зустріч-бесіда  з  волонтерами Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця до 8 травня
— Міжнародного дня Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця

08.05.2019 Оксюта В.М.
Кирнична Г.Ю.
завідувачі відділень
класні керівники

38 Цикл  заходів  до  Дня  Перемоги,  Дні
пам’яті  та  примирення,  присвячені
пам’яті жертв Другої світової війни

08.05.2019 Патяка О.О.
класні керівники

 

39 Літературна  вітальня  до  170  років  від
Дня народження Панаса Мирного 

13.05.2019 Сондак В.С.
студенти І курсу

40 Цикл  заходів   до   Міжнародного  дня
медичних сестер 12 травня:
 - інформаційна стіннівка;
-  відкрита  виховна  година  на  тему:  «Є
така професія — медична сестра»

13.05.-
15.05.2019

Смоляк В.Р.
Хома І.Н.

41 День вишиванки 16.05.2019 Науково-
педагогічний
колектив і студенти

42 Виховні  години  до  Дня  матері  та  Дня
сім’ї 

13.05.-
17.05.2019

Класні  керівники  І
курсу (9), ІІ (11)

43 Музейні  гостини  до  Міжнародного  дня
музеїв

 травень Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі

44 Цикл заходів до Дня Європи (за планом) травень Мельничук О.Д.
Лук’яненко М.С.

45 Історична вітальня до 140 років від Дня
народження Симона Петлюри

22.05.2019 Переходько Н.М.
студенти  І  курсу
відділення
“Стоматологія”

46 Лекторій  на  тему:  «24 -  День
Рівноапостольних  Кирила  та  Мефодія.
День  слов’янської  писемності  та
культури»

24.05.2019 Артеменко Л.В.
Викладачі  історії,
мови та літератури
класні керівники

47 Зустріч-бесіда з лікарем-ендокринологом
до  Всесвітнього  дня  щитовидної  залози
25 травня

27.05.2019 Бобошко Т.І.
Класні  керівники  ІІІ
курсу (9), ІІІ (11)

48 Акція  здорового  способу  життя  «31
травня  - Всесвітній день без тютюну»
- виставка стіннівок
- оздоровчі тренінги
- виховна година в студентській групі

31.05.2019 Викладачі  фізичного
виховання
завідувачі відділень
класні керівники



49 Цикл заходів до 1 червня — Всесвітнього
дня  захисту  дітей.  Всеукраїнська  акція
«Молодь проти насильства»

03.06.2019 Мельничук Н.М.
класні керівники
вихователі

50 Професійно  зорієнтовані  заходи  до
Всесвітнього дня донора 

14.06.2019 Викладачі  клінічних
дисциплін

51 Третя неділя червня — День медичного
працівника

червень Бухальська С.Є.
Проказюк С.В.

52 День  скорботи  і  вшанування  пам’яті
жертв війни в Україні 

22.06.18 Патяка О.О.
класні керівники
вихователі
гуртожитків

53 Вечір відпочинку до Дня молоді Червень  Вихователі 

54 Година спілкування та викладка до Дня
Конституції України

28.06.18 Викладачі суспільних
дисциплін

55 Випускні урочистості студентів IV курсу
відділення  «Лікувальна  справа»  (9,11),
«Сестринська  справа»  (9,  11),
«Фармація» (9), «Стоматологія»

червень-
липень

Бухальська С.Є.
завідувачі відділень
класні  керівники
студентських груп

Заступник директора                                                               Бухальська С.Є.


