
План

освітніх заходів  

навчально-виховного та розвивального спрямування

на  І півріччя  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
виконан

ня 

Координатори
заходу

Примі
тка 

1 Урочистості з нагоди Дня знань та
посвяти  в  студенти  вступників
набору  2018  року  -  Рівненський
академічний  музично-
драматичний театр

03.09.18 Сабадишин Р.О.
Баб’як В.І.
Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Завідувачі 
відділень
Класні керівники

2 Перший урок - тематична освітня
лекція-презентація:  «Україна  —
європейська держава; м. Рівне 735
років  —  місто  з  європейськими
цінностями» 

04.09.18 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: «2018  рік  в  Україні  під
гаслом “Я маю право...”»

03.09.18-
07.09.18 

Класні керівники

 4 Засідання  педагогічної  ради, 31.08.18- Бухальська С.Є.



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

14.09.18 Карпюк Н.В.
голови циклових 
комісій
класні керівники
вихователі

 5 Цикл   профілактичних  бесід  в
студентських групах на тему:
-  «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
(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»

10.09.18-
14.09.18

10.09.18-
21.09.18

Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

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

вересень Басюк К.В. 
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

7 Цикл  заходів  з  нагоди  Дня
фармацевтичного працівника:
-  віншування  та  передбачення  в
переддень свята;
-  інсталяція  “Фармацевтична
веселка”;

14.09.18-
18.09.18

Сірко Н.М.
Захарко Н.В.
викладачі 
фармацевтичних 
дисциплін, 
класні керівники



-  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  -  навчальний
корпус №1, актова зала

відділення 
«Фармація»

 

8 Соціально-психологічний  проект
«Адаптуємось  разом»:  зустріч-
дискусія активу студентських груп
нового  набору  та  представників
соціально-психологічної  служби,
студентської  профспілки на тему:
«Соціально-психологічні  та
педагогічні  умови   адаптації
першокурсників  до  освітнього
процесу ВНЗ

18.09.18 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Басюк Л.М.
Мельничук Н.М.
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

9 Цикл  заходів  з  нагоди
Всесвітнього  дня  серця  (остання
неділя вересня):  
- інформаційна стінівка;
-  науково-освітній  інтегрований
захід   “Здорове серце”  за  участю
викладачів  анатомії,  фізіології  та
фармацевтичних дисциплін;
-  лекція-зустріч  студентів  та
викладачів  із   лікарями
кардіологічного  відділення  РОКЛ
(студенти  відділення
“Сестринська  справа”,  викладачі
циклової  комісії  професійно
зорієнтованих  дисциплін
терапевтичного профілю №1)

19.09.18

28.09.18

Штрімайтіс О.В.
Каськів М.В.
Сергеєва Г.М.
Филипюк О.М.

Смоляк В.Р.
Мохір М.О.
Борбелюк Н.Я.

10 Відкрите  засідання  методичного
об’єднання  керівників
студентських  груп  і  вихователів
гуртожитків  на  тему:  «Сучасні
аспекти  професійно

20.09.18 Бухальська С.Є.
Сергеєва Г.М.
Хмеляр І.М.
класні керівники
вихователі 



зорієнтованого  виховання
студентів  на  засадах  високої
моралі,  педагогічної  та  медичної
етики,  деонтології  в  освітньому
процесі»

гуртожитків

 11 Студентський  флешмоб  до
Міжнародного  дня  миру  21
вересня,  фотозона  «Ми  за  мирне
майбутнє», мешканці гуртожитків
№1, 2, 3

21.09.18 Казмірук Л.П.
Мельничук І.Б.
Степанюк Н.В.
Шульжук Ю.М.

12 Форум  студентського  активу
Рівненської  медичної  академії  на
тему:  «Я  маю  право!  Роль
Студентського  самоврядування  в
організації  освітнього  процесу
ВНЗ»

26.09.18 Сабадишин Р.О.
Баб’як В.І.
Бухальська С.Є.
Карпюк Н.В.
Лисиця Д.Л.
Фурдись Ю.

13 Профілактична  лекція-бесіда:
«Контрацепція  —  запобігання
непланованій  вагітності»  до  26
вересня  Всесвітнього  дня
контрацепції,  студенти відділення
“Сестринська справа” (9)
-Лекція-зустріч  студентів
відділення  “Сестринська  справа-
бакалаврат”,  “Фармація-
бакалаврат”  із  практичним
психологом  КЗ  “Центр
громадського  здоров’я”  Тетяни
Радченко з проблеми контрацепції

28.09.18

25.09.18

Редько С.В.
вихователі
гуртожитків

Бухальська С.Є.
Коробко Л.Р.
Сірко Н.М.

14 Цикл заходів до 100-річчя від Дня
народження  Василя
Сухомлинського  —  українського
педагога та письменника 28.09.18 

Вересень
-грудень

Сабадишин Р.О.
Баб’як В.І. 
Бухальська С.Є.
Хмеляр І.М.
Лінник Ю.

15 Цикл заходів Тижня Милосердя: 
01.10  Міжнародний  день
милосердя
01.10 Міжнародний день Ветерана
-  віншування  ветеранів  —
педагогічних працівників 

01.10.18-
05.10.18

Баб’як О.В.
викладачі циклової
комісії 
терапевтичних 
дисциплін №2 
голови циклових 
комісій
Дужич Т.В.
Басюк Л.М.



Басюк К.В.
Артеменко Л.В.
Дашевський Ю.М.

16 Цикл  заходів  з  нагоди
Міжнародного  дня  лікаря  (1-ий
понеділок жовтня)
 -  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

01.10.18-
05.10.18

Сабадишин Р.О.
Оксюта В.М.
Коробко Л.Р.
Гашинська О.С.
Сьома О.І.
Туровська І.О.
Хома І.Н.
Баб’як О.В.
Смоляк В.Р.

Гуз Н.Ф.

Маркович О.В.

Ничик Б.В.

Рєзніков А.С.
викладачі 
клінічних
дисциплін

17 Віншування  з  нагоди  Дня
працівників  освіти  та
Міжнародного  дня  вчителя  (7
жовтня)

 05.10.18 Сабадишин Р.О.
Проказюк С.В.

18 Флористична виставка на тему: 
«Подих осені»

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

19 Загальні  батьківські  збори  для
студентів  відділень
«Стоматологія»,  «Лікувальна
справа»,  «Сестринська  справа»,
«Фармація»,  «Лабораторна
діагностика»,   «Сестринська
справа-бакалаврат»,  «Фармація-
бакалаврат»,  «Лабораторна
діагностика-бакалаврат»

жовтень Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Коробко Л.Р.
Сьома О.І.
Туровська І.О.
Хома І.Н.
Баб’як О.В.
Палапа В.В.
Хмеляр І.М.



класні керівники
вихователі
гуртожитків

20 Цикл заходів до Всесвітнього дня
психічного здоров’я (10 жовтня) 
 -  інформаційна стіннівка;
-  презентація-тренінг  роботи
практичного  психолога
лікувальної  установи  Рівненська
центральна  міська  лікарня  Дрозд
Інги  Василівни;  рольова  гра   зі
студентами  відділення
“Сестринська справа ІV Б(9);
- години спілкування 

 10.10.18 Бухальська С.Є.
Копаниця О.М.
Чередняк Я.М.
Прокопчук В.Ю.

21 Цикл заходів до Всесвітнього дня
зору   другий четвер жовтня:
-  Інформування  про  Всесвітній
день захисту зору
- Фотозона “Окуляри, як стильний
аксесуар”
-  Стендова  доповідь  “10  топ
продуктів  для  покращення
гостроти зору”
-Мобільна  офтальмологічна
оглядова:  визначення  гостроти
зору,  внутрішнього  тиску,
профілактичний огляд 
-Рекомендації  щодо  виконання
маніпуляцій  “Інстиляція  крапель,
закладання  мазі,  гелю,  масаж
сльозо-носового каналу, комплекс
вправ для покращення зору”
-Презентація  “Синдром  сухого
ока”

11.10.18 Бухальська C.Є.
Туровська І.О.
Бухальська С.О.
Нестерук Т.М.

 22 Цикл  заходів  до  Дня  Захисника
України,  святої  Покрови
Пресвятої  Богородиці  та
Українського козацтва:
 - фольклорне свято 
- Флешмоб  - “Вишиванка та 
рушник із бабусиної скрині...”

 16.10.18 Бухальська С.Є.
Патяка О.О.
Литвин І.Л.

 23 Мистецька  вітальня  перегляд 16.10.18 Лисиця Д.Л.



мюзиклу  “Моя  чарівна  леді”
Рівненський  академічний
музично-драматичний театр

класні керівники 
нового набору
вихователі
гуртожитків

24 Музично-хореографічний конкурс 
«Шукаємо таланти»

17.10.18-
18.10.18

Сабадишин Р.О.
Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
класні керівники 
нового набору

25 Мистецька  вітальня до  Дня
художника  (14  жовтня)   Друга
неділя  жовтня  —  відвідування
арт-галереї м. Рівне 

 2.10.18-
25.10.18

Палапа В.В.
Переходько Н.М.
Нетепчук А.Ю.
Лисиця Ю.С.

 26 Осіння толока, прибирання 
території гуртожитків

жовтень Казмірук Л.П.
Мельничук І.Б.
Степанюк Н.В.
Шульжук Ю.М.
вихователі 
гуртожитків

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

24.10.18 Мельничук О.Д., 
викладачі 
іноземної мови 

 28 Цикл заходів приурочених  до Дня
визволення України від 
фашистських загарбників (28 
жовтня)
-  інформаційна стіннівка;
-  уроки-екскурсії  в  краєзнавчий
музей
- виховна година

26.10.18 Патяка О.О., 
викладачі історії 

29 Профілактичні заходи до 
Всесвітнього дня боротьби з 
інсультом (29 жовтня)

29.10.18 Копаниця О.М.

30 Мовознавчі години: «9 листопада -
День  української  писемності  та

09.11.18 Артеменко Л.В.
викладачі 



мови»
- інформаційна стіннівка;
-  година  спілкування  на  тему:
«Свято рідної мови»

української мови 
та літератури
класні керівники 
відділень (9 ).

31 Тиждень доброчинності - 
заходи  медико-деонтологічного
спрямування до Всесвітнього дня
доброти  (13  листопада)  та
Міжнародного  дня  толерантності
(16 листопада)

12.11.18-
16.11.18

Сьома О.І.
Смоляк В.Р.
Ничик Б.В.
Гуз Н.Ф.
Тимощук А.С.
Діда Г.А.
Бобошко Т.І.
Борбелюк Н.Я.
Гуз Н.Ф.
вихователі
гуртожитків

32 Міжнародний день відмови від 
куріння (Третій четвер листопада) 

15.11.18 Коробко Л.Р.
Мацишина К.М.
Каськів М.В.
Паламарчук Р.С.
Лукащук І.М.
вихователі
гуртожитків

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

листопад Сабадишин Р.О.
Баб’як В.І.
Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Завідувачі 
відділень
Класні керівники
вихователі
гуртожитків

 34 Тематичні  заходи  “Про
відзначення  у  2018  році  Дня
Гідності та Свободи”

21.11.18 Патяка О.О.
викладачі історії
вихователі
гуртожитків

35 Цикл заходів до Дня пам’яті жертв
Голодомору  (четверта  субота
листопада):
-  Всеукраїнська  акція  «Засвіти
свічку»;
-  відкриті  тематичні  виховні

19.11.18-
24.11.18

Класні керівники
нового набору,
вихователі
гуртожитків



години

36 Місяць  вшанування  ювілярів
українських літераторів
-  25.11.  180  років  від  Дня
народження  Івана  Нечуя-
Левицького
-  27.11.  155  років   від  Дня
народження Ольги Кобилянської
-  29.11.  240  років   від  Дня
народження  Григорія  Квітки-
Основ’яненка
-  13.12 125 років від народження
Миколи Хвильового
-  22.12  185  років  від  Дня
народження Марка Вовчка

26.11.18-
22.12.18

Артеменко Л.В.
Білецька В.С.
Таборовець Л.М.
Сондак В.С.
Остапчук Р.А.

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

30.11.18 Хома І.Н.
Стернік В.М.
Пишко О.М.
Турпакова Ю.О.
Антонюк М.М.
Лисанець І.Ф.
Редько С.В.
вихователі
гуртожитків

38 Науково-освітній  захід  “Наукові
вершки”  -  відзначення
Нобелівських лауреатів

03.12.18  Малюк О.
Викладачі 
відділення 
“Лабораторна 
діагностика”

39 Тиждень волонтерської допомоги
до 3 грудня - Міжнародного дня 
інвалідів; до 05 грудня -  
Міжнародного дня волонтерів; до 
14 грудня - Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС:
- інформаційна стіннівка;
-  робота волонтерських груп 

03.12.18-
07.12.18

Коробко Л.Р.
Якобчук В.В.
Попович Н.В.
Прокопчук В.Ю.
Апончук Л.В.
Турпакова В.Є.
Рощенюк Т.А. 
вихователі
гуртожитків

40 Цикл  виховних  заходів  до  6
грудня  -  Дня  Збройних  Сил
України
-Інформаційні хвилинки;
-Виховні години до дня Збройних

06.12.18 Туровська І.О.
Чередняк Я.М.
Супрунець Н.Л.
Литвин І.Л.
Климчук О.В.



Сил України;

-Доброчинна  акція  на  допомогу
військовослужбовцям,  які
перебувають  в  Рівненському
госпіталі

Проказюк Н.В.
Демянчук Т.М.
Колінчук В.В.
Лукащук В.І.
Колачинська О.М.
Сондак В.С.

 41 Тиждень правової компетентності
Цикл   заходів  правового
спрямування   «9  грудня  -
Міжнародний  день  боротьби  з
корупцією»;
«10  грудня  -  День  захисту  прав
людини»:
-  інформаційна стіннівка;
- тематичні лекції 
- круглі столи 

10.12.18-
14.12.18

Сірко Н.М.
Лукащук С.Ю.
Шуріна Л.Є.
Лукащук М.М.
Мичак П.С.
Кіщук В.М.
Дашевська А.В.
вихователі
гуртожитків

42 19  грудня  105  років  від  Дня
народження Миколи Амосова

19.12.18 Маркович О.В.
Демянчук Т.М.
Колінчук В.В.
Лукащук В.І.
Колачинська О.М.
Сондак В.С.

43 Музикознавчі  години  —  концерт
музики в органній залі Рівненської
обласної філармонії До  Різдвяних
свят

 грудень Бухальська С.Є.
класні керівники
нового набору 
вихователі
гуртожитків

Заступник директора з виховної роботи                         Бухальська С.Є.




