
   “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Ректор 

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР 

_____________________д.м.н., проф.  Р.О.  Сабадишин 

 01.09.2020р. 

План 

освітніх заходів   

на  І півріччя  2020-2021 н.р. 

Виховна проблема: 

«Виховання толерантності та взаємоповаги учасників освітнього процесу  

КЗВО “Рівненська медична академія” РОР»  

№ 

з/

п 

Назва заходів Термін 

виконання  

Координатори 

заходу 

При 

мітка  

1. Години спілкування адміністрації, 

завідувачів відділень, керівників 

студентських груп із здобувачами  

медичної і фармацевтичної освіти з 

нагоди Дня знань  

01.09.2020 Сабадишин Р.О. 

Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Антонюк М.М. 

Стернік В.М. 

Кіщук В.М. 

керівники 

студентських 

груп 

 

2. Тематичні лекції: «Про запобігання 

поширення та інфікування COVID-

19»  

02.09.2020 керівники 

студентських 

груп 

вихователі 

 

3. Година спілкування керівника 

студентської групи: «Толерантність 

та взаємоповага як запорука 

колегіальності учасників  

освітнього процесу»  

За 

розкладом 

виховних 

годин 

керівники 

студентських 

груп 

вихователі 

 

4. Інформаційна платформа на тему: 

«2020-2021 н.р. оголошено роком 

математичної грамотності» 

03.09.2020 керівники 

студентських 

груп 

викладачі 

математики 

 

 5. Засідання педагогічної ради,  

циклових  комісій, методичного 

об’єднання керівників студентських 

груп і вихователів; виступ на теми:  

За планом 

засідань 

педагогічної 

ради, 

Бухальська С.Є. 

 

 



- «Про стан вивчення виховної 

проблеми щодо формування 

толерантності та взаємоповаги 

учасників освітнього процесу  

КЗВО “Рівненська медична 

академія” РОР»; 

- «Про відповідальність  

педагогічних працівників і 

студентів за здійснення 

корупційних правопорушень і 

хабарництва при виконанні 

професійних обов’язків» 

циклових 

комісій 

6. Комунікативна платформа до 

Міжнародного дня грамотності 

(8.09.2020)  

вересень  Артеменко Л.В. 

викладачі мови 

та літератури 

 

7. Літературна онлайн-платформа 

пам’ятних і знаменних дат 

українських  І.П. Котляревського,  

О.П. Довженка,  П.А. Грабовського, 

М.М. Коцюбинського 

вересень Артеменко Л.В. 

викладачі мови 

та літератури 

 

8. Благодійна акція “Добро 

починається з тебе” на допомогу 

здобувачам медичної та 

фармацевтичної освіти академії,які 

належать до   соціально 

незахищеної категорії населення (5 

вересня Міжнародний  день  

благодійності 

04.09.2020 Бухальська С.Є. 

педагогічні 

працівники  

 

 

 

 

 

 



9 Цикл  профілактичних бесід 

превентивного спрямування в 

студентських групах на тему: 

- «Про дотримання правил техніки 

безпеки й охорони життєдіяльності 

учасниками освітнього процесу»; 

- «Про протидії булінгу. 

Інформування про булінг, його 

види, реагування на випадки 

булінгу та захист постраждалих 

осіб»; 

- «Про заборону тютюнопаління в 

навчальних закладах, в установах 

Міністерства освіти та  науки, 

громадських місцях; 

- «Про відповідальність розпивання 

спиртних напоїв у громадських 

місцях та  вживання алкоголю 

студентами»; 

- «Про дотримання правил 

вуличного руху здобувачами 

освіти» 

07.09.20- 

11.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

Камінський Д.А. 

Хмеляр Б.М. 

керівники 

студентських 

груп 

вихователі 

 

10. Здоров’язбережувальна платформа 

День фізичної культури і спорту 

13.09.2020 Проказюк С.В. 

викладачі 

фізичної 

культури та 

фізичного 

виховання  

 

11. Флешмоб “Я люблю Фармацію” до 

Дня фармацевтичного працівника 

(за планом кафедри та циклової 

комісії фармацевтичних дисциплін, 

екскурсія в Музей-аптеку м.Рівне 

16.09.2020 

 

Штрімайтіс О.В. 

Кіщук В.М. 

Захарко Н.В. 

куратори, 

керівники 

студентських 

груп  

«Фармація-

бакалаврат» 

 



«Фармація» 

12. Виготовлення мешканцями 

гуртожитків №1, 2, 3 фотозони «Ми 

за мирне сьогодення» до 

Міжнародного дня миру 21 вересня   

20.09.2020 Казмірук Л.П. 

Ізерська І.В. 

Мельничук І.Б. 

Тригубець Д.В. 

Степанюк Н.В. 

Шульжук Ю.М. 

 

13. Форум студентського активу  

Рівненської медичної академії на 

тему: «Я маю право! Роль 

Студентського самоврядування в 

організації освітнього процесу» 

24.09.2020 Сабадишин Р.О. 

Баб’як В.І. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

Лисиця Д.Л. 

Мельничук Н.М. 

 

14. Соціально-психологічний проєкт 

«Адаптуємось разом»: зустріч-

дискусія активу студентських груп 

нового набору та представників 

соціально-психологічної служби, 

студентської профспілки, органів 

студентського самоврядування на 

тему: «Педагогічні умови  адаптації 

першокурсників до освітнього 

процесу закладу вищої медичної 

освіти » 

24.09.2020 Бухальська С.Є. 

Мельничук Н.М. 

Лисиця Д.Л. 

Басюк Л.М. 

керівники, 

куратори, 

вихователі 

гуртожитків 

старости  

студентських 

груп 

 

15. Обласний конкурс гуртожитків ЗВО  

та фахової передвищої освіти 

(гуртожиток №2)  

25.09.2020 Бухальська С.Є. 

Панасюк Л.Г. 

Казмірук Л.П. 

Ізерська І.В. 

 

16. Інформаційна платформа з нагоди 

Всесвітнього дня серця 

29.09.2020 Баб’як О.В. 

викладачі 

терапевтичних 

дисциплін 

 

17. Бібліотечні гостини до 30 вересня - 

Всеукраїнського дня бібліотеки  

30.09.2020 Жильчук Л.М. 

Карпенко Т.Н. 

Корнійчук М.В. 

куратори, 

 



керівники 

студентських 

груп  

18 Віншування з нагоди Дня 

працівників освіти та 

Міжнародного дня вчителя (6 

жовтня) 

 02.10.2020 Сабадишин Р.О. 

Проказюк С.В. 

Бухальська С.Є. 

керівники 

художньої 

самодіяльності 

 

19. Міжнародний день ненасильства 02 

жовтня 2020: 

- тренінг “СТОП булінгу!” для І 

курсу відділення “Фармація”, 

“Лікувальна справа”, “Сестринська 

справа”, “Стоматологія” 

За 

розкладом 

виховних 

годин 

Мельничук Н.М. 

органи 

студентського 

самоврядування 

 

20. Інформаційна платформа до  

Міжнародного дня лікаря (1-ий 

понеділок жовтня 

05.10.2020 

 

Сабадишин Р.О. 

Оксюта В.М. 

Коробко Л.Р. 

Гашинська О.С. 

Баб’як О.В. 

Гуз Н.Ф. 

Маркович О.В. 

Ничик Б.В. 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

 

21. Цикл заходів до Всесвітнього дня  

психічного здоров’я (10 жовтня) 

 

 За планом 

кафедр і 

циклових  

комісій  

Гуз Н.Ф. 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

керівники 

студентських 

груп 

 

22. Цикл заходів Декади Милосердя:  

01.10 Міжнародний день милосердя 

10.10.2020 — Всесвітній день 

хоспісної і  паліативної допомоги, 

доброчинна акція для пацієнтів 

відділення паліативної та  хоспісної 

медицини Дядьковицької районної 

лікарні 

01.10.2020- 

10.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Антонюк М.М. 

 відділення 

“Сестринська 

справа”, 

“Стоматологія” 

керівники 

студентських 

груп 

 



23. Флористична фотозона: «Осінні 

мотиви....» І курс відділення 

“Фармація”, “Лікувальна справа”, 

“Сестринська справа”, 

“Стоматологія” 

12.10.2020- 

13.10.2020 

Бухальська С.Є. 

Стернік В.М. 

Бурачик О.З. 

керівники 

студентських 

груп 

 

24. Участь у міських заходах до Дня 

Захисника України, святої Покрови 

Пресвятої Богородиці та 

Українського козацтва 

13.10.2020- 

14.10.2020 

Сабадишин Р.О. 

Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Патяка О.О. 

Кукурудза А.Р. 

керівники 

студентських 

груп  

 

25. Музично-хореографічний конкурс  

«Шукаємо таланти» 

жовтень Сабадишин Р.О. 

Туровська І.О. 

Бухальська С.Є. 

Лисиця Д.Л. 

Кочубей О.М. 

Тимощук А.С. 

куратори, 

керівники 

студентських 

груп нового 

набору 

 

26. Мистецька вітальня до Дня 

художника (15 жовтня)  Друга 

неділя жовтня — відвідування арт-

галереї м. Рівне І курс відділення 

“Фармація”, “Лікувальна справа”, 

“Сестринська справа”, 

“Стоматологія” 

 жовтень Артеменко Л.В. 

Білецька В.С. 

 

 

27. Цикл заходів приурочених  до Дня 

визволення України від 

фашистських загарбників (28 

жовтня) - уроки-екскурсії в 

краєзнавчому музеї 

28.10.2020 Патяка О.О. 

викладачі історії  

куратори, 

керівники 

студентських 

груп  

 

28. Загальні батьківські збори І курсу листопад Сабадишин Р.О. 

Туровська І.О. 

Баб’як В.І. 

Бухальська С.Є. 

Коробко Л.Р. 

 



Антонюк М.М. 

Кіщук В.М. 

Стернік В.М. 

Хмеляр І.М. 

29. Мовознавчі години: «9 листопада - 

День української писемності та 

мови» 

 

09.11.2020 Артеменко Л.В. 

викладачі 

української 

мови та 

літератури 

 

 

30. 

Тиждень доброчинності -  

заходи до Міжнародного дня 

толерантності  (16 листопада) 

- відкриті години спілкування 

класного керівника 

- доброчинна допомога соціально-

незахищеній категорії населення 

16.11.2020- 

20.11.2020 

Кіщук В.М. 

Захарко Н.В. 

керівники 

студентських 

груп відділення 

“Фармація” 

 

31. Виготовлення плакатних профілів 

до Міжнародного дня відмови від 

куріння (Третій четвер листопада) 

І та ІІ курси відділення “Лікувальна 

справа”, “Сестринська справа”, 

“Стоматологія” 

- відкриті години спілкування 

класного керівника  

 

 19.11.2020 Стернік В.М. 

Антонюк М.М. 

керівники 

студентських 

груп відділення 

“Лікувальна 

справа”, 

“Сестринська 

справа”, 

“Стоматологія” 

 

 

32. Цикл заходів до Міжнародного дня 

студента (17 листопада) 

-вітальний відеоролик від органів 

студентського самоврядування 

листопад Мельничук Н.М. 

органи 

студентського 

самоврядування 

 

 

33. 

Тематичні заходи “Про відзначення 

у 2020 році Дня Гідності та 

Свободи” 

20.11.2020 Патяка О.О. 

викладачі 

суспільних 

дисциплін 

Шульжук Ю.М. 

мешканці 

гуртожитку №1 

 

34. Цикл заходів до Дня пам’яті жертв 

Голодомору (четверта субота 

листопада): 

- Всеукраїнська акція «Засвіти 

23.11.2020-

28.11.2020 

Патяка О.О. 

викладачі 

суспільних 

дисциплін 

 



свічку»; 

- відкриті тематичні виховні години 

Ізерська І.В. 

мешканці 

гуртожитку №2 

35. Цикл виховних заходів до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом (1 грудня) 

- інформаційна стіннівка 

- години спілкування  

01.12.2020 Каськів М.В. 

викладачі 

медико-

профілактичних 

дисциплін 

Мельничук І.Б. 

Борбелюк Н.Я. 

мешканці 

гуртожитку №3 

 

36. Тиждень волонтерської допомоги 

до 3 грудня - Міжнародного дня 

інвалідів; до 05 грудня -  

Міжнародного дня волонтерів: 

- інформаційна стіннівка; 

-  робота волонтерських груп  

02.12.2020-

06.12.2020 

Стернік В.М. 

керівники 

студентських 

груп відділення 

“Лікувальна 

справа” 

 

37. Цикл виховних заходів до 6 грудня 

- Дня Збройних Сил України 

06.12.2020 Кукурудза А.Р. 

викладачі  

суспільних 

дисциплін 

 

38. Тиждень правової компетентності 

Цикл  заходів правового 

спрямування  «9 грудня - 

Міжнародний день боротьби з 

корупцією»; 

«10 грудня - День захисту прав 

людини» 

10.12.2020- 

14.12.2020 

Патяка О.О. 

викладачі 

правознавства 

 

39. Чай своїми руками - Чайна 

презентація  до Міжнародного дня 

чаю 

15.12.2020 
Кіщук В.М. 

Бухальська С.Є. 

Дейнека  

викладачі 

фармацевтичних 

дисциплін 

 

40. Різдвяні свята  

- виставка різдвяних подарунків, 

іграшок  

Грудень 

2020 

 Степанюк Н.В. 

Казмірук Л.П. 

Тригубець Д.В. 

 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                Бухальська С.Є. 


