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РІВНЕ - 2019 



 

І. Мета та основні завдання виховної роботи 

Організація  та реалізація основних завдань виховної роботи в КЗВО  

“Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради здійснюється 

відповідно до чинних законодавчих документів, зокрема: Конституції України,  

Закону України “Про вищу освіту”(2014р.), Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та студентської молоді (наказ МОН від 

16.06.2015 №641), Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні 

(2010-2020), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період  до 2021 

року (від 25.06. 2013р. № 344.), Плану освітніх заходів із реалізації  

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1№ 325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; Законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу; Плану освітніх заходів із реалізації обласної комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-

2020 роки, обласних цільових програм, а також Статуту КЗВО  “Рівненська 

медична академія” Рівненської обласної ради, Положення про освітній процес 

КЗВО  “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради, Плану роботи 

Ради профілактики правопорушень КЗВО  “Рівненська медична академія” 

Рівненської обласної ради, Плану роботи методичного об’єднання класних 

керівників і кураторів студентських груп та вихователів  гуртожитків. 

Основними загальнодержавними напрямами виховання ХХІ ст. 

визначено: актуалізація проблеми формування особистості шляхом виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 

активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 

життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

 Виховання як  складова освітнього процесу у КЗВО  “Рівненська медична 

академія” Рівненської обласної ради здійснюється на засадах компетентнісного 

підходу за такими напрямами: 

- національно-патріотичне виховання; 

- правове виховання; 



 

- професійно зорієнтоване виховання; 

- здоров’язбережувальне виховання; 

- морально-етичне виховання; 

- екологічне та природоохоронне виховання; 

- родинно-сімейне виховання; 

- художньо-естетичне виховання. 

Виховна проблема: «Виховання толерантності та взаємоповаги 

учасників освітнього процесу  КЗВО “Рівненська медична академія” 

Рівненської обласної ради”». 

Головною метою виховної роботи в медичному закладі вищої освіти є 

формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і 

морально зрілої, толерантної особистості, готової протистояти асоціальним 

впливам. В системі закладу медичної освіти передбачено гуманістичне 

спрямування виховання на основі глибокого взаєморозуміння та взаємоповаги 

усіх учасників освітнього процесу; толерантності; здатності співпереживати, 

відчувати і розуміти інших людей. 

Відповідно до мети та напрямів виховної роботи в КЗВО  “Рівненська 

медична академія” Рівненської обласної ради визначено основні завдання: 

 - виховання громадянина – патріота Української держави, з активною 

позицією, формування національної свідомості й мислення, шанування 

культури і традицій свого народу; 

 - виховання у студентів толерантності як духовної цінності, співчуття і 

терпимості до  людей з обмеженими фізичними особливостями та вадами; 

 - сприяння набуття кращих рис української ментальності (працелюбності,     

індивідуальної  свободи, толерантності, поваги до жінки, глибокого зв’язку з 

природою); 

 - виховання правової культури; дотримання законів України;запобігання 

негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи 

жорстокості, бездуховності, насильства тощо; 



 

 - формування й розвиток комунікаційних зв’язків, культури спілкування 

та мовленнєвої компетентності студентів; 

 

 - виховання високо життєвих якостей, духовних цінностей (толерантності, 

милосердя, людяності, доброчинності тощо); 

 - виховання відповідальності до професійних обов’язків медичного, 

фармацевтичного працівника; 

 - вироблення у студентів свідомого ставлення до праці; 

 -  пропагування здорового способу життя, формування здоров’я-

збережувальної компетентності; 

 - виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, 

виявлення художньо-естетичних здібностей студентів. 

Виховний процес в КЗВО  “Рівненська медична академія” Рівненської 

обласної ради ґрунтується на принципах виховання – вихідних положеннях, які 

визначають вимоги до змісту, організації форм і методів виховання, а саме: 

 деполітизація, демократизація та гуманізація виховного процесу; 

 єдність національного і загальнолюдського; 

 інтеграція в соціокультурне середовище; 

 естетизація довкілля; 

 диференціація та індивідуалізація виховного процесу; 

 науковість, безперервність і наступність виховання; 

 толерантність усіх учасників освітнього процесу; 

 компетентнісний та особистіно зорієнтований підхід до організації та 

реалізації виховної роботи зі студентами. 

 

 

 

 

ІІ. Організація  виховної роботи 
ІІ. 1. Організаційно-педагогічне забезпечення виховного процесу 

№ Зміст та форми виховної роботи Термін Координатор Примітка 



 

з/п виконання и  

1 2 3 4 5 

1 Розробити, розглянути, схвалити та 

затвердити: 

- план виховної роботи ЗВО; 

- план роботи методичного 

об’єднання класних керівників 

студентських груп, вихователів 

гуртожитків; 

- план роботи Ради профілактики 

правопорушень серед 

студентської молоді; 

- плани виховної роботи класних 

керівників студентських груп; 

- план роботи вихователів 

гуртожитків; 

- плани роботи гуртків виховного 

спрямування; 

-  план роботи соціального 

педагога; 

- план роботи практичного 

психолога; 

- план роботи органів 

студентського самоврядування 

 

Вересень 

2019 

 

Січень 

2020 

  

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

класні 

керівники, 

куратори 

студентських 

груп 

 керівники 

гуртків 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

 

2 

Провести вибори органів студентського 

самоврядування  в  академії,  

гуртожитку,   студентських групах 

 

Вересень 

2019 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

координатор 

органів студ 

само 

врядування  

 

3 
Призначити старост студентських 

академічних груп, розподіл обов’язків в 

академічних групах 

Вересень 

2019  

класні 

керівники 

студентських 

груп 

 

4 

Організувати і провести засідання за 

участю адміністрації, класних керівників 

студентських груп, соціального педагога, 

практичного психолога, вихователів 

гуртожитків, органів студентського 

самоврядування коледжу, студентської 

ради гуртожитків 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

класні 

керівники 

студентських 

груп 

 

5 Забезпечити умови для подальшого 

впровадження освітніх технологій; 

вивчення й обміну педагогічного досвіду 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

 



 

з метою розвитку професійно-

педагогічної компетентності  класних 

керівників студентських груп, 

соціального педагога, практичного 

психолога, вихователів гуртожитків 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

методисти 

 
ІІ.2. Науково-методичне забезпечення виховної роботи 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Опрацювати листи МОН України “Про 

методичні рекомендації з питань 

організації виховної роботи у навчальних 

закладах у 2019-2020н.р.” 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи   

 

2 

Проінформувати педагогічний колектив 

на педагогічній раді про завдання, 

напрями виховної роботи та заплановані 

освітні заходи  на 2019 -2020 н. р. 

Серпень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 

3 

Опрацювати нормативно-правові 

документи щодо вдосконалення 

організації освітнього процесу у ЗВО 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4 

Підготувати методичні рекомендації до 

планування роботи класного керівника 

студентської групи 

Вересень 

Січень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 

5 

Внести пропозиції щодо планування 

роботи методичного об’єднання класних 

керівників студентських груп, 

вихователів гуртожитків; Ради 

профілактики правопорушень серед 

студентської молоді з вивчення виховної 

проблеми «Виховання толерантності та 

взаємоповаги учасників освітнього 

процесу  КЗВО “Рівненська медична 

академія” Рівненської обласної ради» 

Вересень 

січень  

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

голова 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників 

 

6 

Внести пропозиції щодо планування 

роботи органів студентського 

самоврядування  за такими напрямами: 

- національно-патріотичне; 

- морально-етичне; 

- волонтерська робота; 

- дозвілля студентів 

Вересень 

січень  

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

7 

Надати рекомендації щодо планування 

соціально-психологічної роботи за 

такими напрямами: 

Вересень 

січень  

заступник 

директора з 

виховної 
 



 

- робота зі студентами соціально-

незахищеної категорії; 

- робота зі студентами, схильними до 

правопорушень; 

- робота зі студентами, батьки яких 

учасники АТО 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

методисти 

8 

Скласти: 

- календар знаменних дат і подій у 2019 -

2020 н.р.; 

- медичний календар 2019-20 р.р.; 

- план проведення відкритих  виховних 

заходів; 

- графік проведення батьківських зборів 

Вересень 

січень  

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 

9 

Продовжувати роботу з поповнення 

матеріалами  методично-інформаційного 

забезпечення виховної роботи: 

- періодичними виданнями; 

- науково-методичною літературою; 

- методичними рекомендаціями; 

- розробками виховних заходів тощо 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 методисти 

 

10 

Оформити та систематизувати матеріали 

відкритих  виховних заходів та   звіт 

виховної роботи за 2019-2020 н.р. 

Грудень 

червень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

координатори 

вихзаходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Адаптація студентів  

ІІІ.1. Адаптація студентів нового прийому 

Основні завдання: 

- допомогти студентам нового прийому адаптуватись до освітнього процесу; 



 

- зорієнтувати до обраної професії; 

- активізувати студентів щодо формування громадянської позиції, здобуття фаху, набуття 

компетентностей 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Підготувати урочистості з нагоди Дня 

знань та посвяти в студенти вступників 

набору 2019 року - Рівненський 

академічний музично-драматичний театр 

серпень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

класні 

керівники 

студгруп 

 

2 
Провести бесіди-зустрічі батьків 

студентів з адміністрацією коледжу 
вересень 

директор 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3 

Провести години спілкування класного 

керівника про ознайомлення з історією, 

традиціями, Статутом академії 

вересень 

класні 

керівники 

студгруп 
 

4 
Забезпечити організацію поселення 

студентів в гуртожитках 

Серпень 

вересень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

завідувачі 

гуртожитків 

голова студради  

профспілкової 

організації 

 

5 

Надати рекомендації класним керівникам 

щодо роботи з документацією: 

ознайомлення з особовими справами 

студентів, вивчення індивідуальних 

особливостей, інтересів, проблем 

студентів 

вересень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 

6 

Надати допомогу класним керівникам 

щодо формування активу та розподіл 

доручень в групі 

вересень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

голова студради   

студентської 

профспілкової 

організації 

 



 

7 

Провести анкетування зі студентами груп 

нового набору з питання адаптації їх до 

умов навчання та проживання в 

гуртожитку 

Жовтень 

лютий 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

8 
Розробити соціальний паспорт ЗВО  

станом на 01.10.2019 

Вересень 

Січень 

соціальний 

педагог 
 

9 

Ознайомити студентів із роботою гуртків 

художньої самодіяльності, спортивних 

секцій 

Вересень   

класні 

керівники 

студгруп 
 

10 

Провести збори зі студентами груп 

нового набору з питання адаптації їх до 

умов навчання та проживання в 

гуртожитку 

Листопад  

класні 

керівники 

студгруп 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

 

ІІІ.2. Адаптація студентів старших курсів до роботи в умовах медичної реформи 

Основні завдання: 

- допомогти студентам старших курсів адаптуватись до умов  професійної діяльності під час 

практики; 

- ознайомити з особливостями практичної медицини; 

- спрямувати студентів на здобуття медичної вищої освіти. 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Ознайомити студентів старших курсів  із 

особливостями реформування медичної 

галузі  

Жовтень  

лютий   

Заступники 

директора  

керівники 

структурних 

підрозділів 

керівники 

випускних 

студгруп 

 

2 

Провести в групах анкетування для 

виявлення інтелектуального та  

морально-етичного рівня випускників 

Листопад  

грудень  

класні 

керівники 

випускних 

студгруп 

практичний 

психолог 

 

3 

Вивчити стан та динаміку 

працевлаштування випускників у розрізі 

спеціальностей 

Травень 

Червень 

Заступник 

директора з 

практичної 

роботи 

відділ праце 

влаштування 

 



 

керівники 

випускних 

студгруп 

4 

Організувати освітні заходи, екскурсії-

презентації лікувальних закладів та  

аптечних установ м. Рівне (відповідно до 

кожної спеціальності) 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5 

Провести тематичні зустрічі студентів 

старших курсів із практикуючими 

медичними працівниками 

Упродовж 

навчального 

року 

 Завідувач 

відділення 

післядипломної 

освіти 

голови 

циклових 

комісій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Забезпечення умов самореалізації особистості відповідно  

до її здібностей, суспільних та власних інтересів 

Основні завдання:  



 

формування і розвиток професійної та життєвої компетентності; 

формування навичок лідераства, самоврядування. 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Ознайомити  студентів нового набору з 

Положенням про організацію освітнього 

процесі КЗВО “Рівненська медична 

академія” РОР 

вересень 

Заступники 

директора з  

навчальної та 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

 

2 

Ознайомити  студентів нового набору з 

Положенням про органи самоврядування 

коледжу 

вересень 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

голова 

студради   

студентської 

профспілкової 

організації 

 

3 
Надати допомогу у проведенні виборів 

студентської ради, рад гуртожитків 
вересень 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

голова 

студради   

студентської 

профспілкової 

організації 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

4 

Долучати членів студради та старост груп 

до роботи педагогічної ради, 

стипендіальної комісії 

 Упродовж 

навчального 

року 

Заступники 

директора з  

навчальної та 

виховної 

роботи 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5 
Провести студентський форум КЗВО 

“Рівненська медична академія” РОР 
вересень 

Адміністрація 

студрада 

 
 

6 

Активізувати науково-пошукову 

діяльність студентів нового набору 

шляхом участі в предметних гуртках, 

секціях МАНу, наукових конференціях 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

керівники 

 



 

наукових 

гуртків 

керівники 

студгруп 

7 

Долучати  студентів нового набору до 

спортивних секцій та гуртків художньо-

естетичного спрямування 

Упродовж 

навчального 

року 

Керівник 

фізичного 

виховання 

керівники 

спортивних 

секцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Основні напрями виховної роботи 

V.1. Національно-патріотичне виховання 
- вивчення і збереження нацональних традицій, історії, звичаїв; 

- виховання у студентів цінностей українського громадянства; 

- формування громадянської позиції та патріотичної активності 



 

 
№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Залучати студентів до  громадської 

роботи, спрямованої на розбудову 

Української держави, на збереження 

національної історії, культури, духовності 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники 

структурних 

підрозділів 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

2 

Підготувати і провести в студентських 

групах виховні заходи щодо відзначення 

державних, національних свят, ювілеїв 

визначних діячів української держави, 

науки, освіти, культури, літератури, 

знаменитих і пам’ятних дат 2019-20р.р. 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

3 

Залучати студентів до роботи у 

волонтерських організаціях, органах 

студентського самоврядування, 

громадських організаціях, діяльність яких 

спрямована на збереження державної 

єдності,  цінностей українського 

громадянства 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

4 

Організувати й забезпечити умови для 

проведення першої тематичної лекції в 

2019-2020 н.р. на тему: «Толерантність та 

взаємоповага як запорука колегіальності в 

освітньому процесі» 

Вересень  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

5 

Провести години спілкування класного 

керівника студентської групи на тему: 

«2019 рік оголошено  Міжнародним 

роком помірності» 

Жовтень 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

6 
Організувати зустріч із бійцями — 

учасниками АТО 

Листопад 

грудень 
   адміністрація  

7 

Провести інформаційні хвилинки, години 

спілкування, тематичні лекції, суспільні 

читання до державних та визначних свят, 

зокрема: 

- Міжнародного дня пам’яті жертв 

фашизму (14 вересня) 

Упродовж 

навчального 

року 

за планом 

відкритих 

загально 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

 



 

- Дня Захисника України, святої Покрови 

Пресвятої Богородиці та Українського 

козацтва (14 жовтня) 

- Дня визволення України від 

фашистських загарбників (28 жовтня) 

- Дня української писемності та мови (9 

листопада) 

- Дня пам’яті жертв Голодомору (четверта 

субота листопада) 

- Дня Збройних Сил України (6 грудня) 

- Дня Соборності України (22 січня) 

- Дня визволення м. Рівне від німецько-

фашистських загарбників (2 лютого) 

-  Дня Перемоги; Дня вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні (8-9 травня); 

- Дня Конституції України (28 червня) 

коледжних 

заходів  

вихователі 

8 

Провести цикл виховних заходів до 

святкування з Дня народження         

Тараса Шевченка 

Березень 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

викладачі мови 

та літератури 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

9 

Організувати та провести історико-

краєзнавчі екскурсії у міста Київ, Львів,  

Луцьк, Остріг 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

10 

Розглянути актуальні питання з 

національно-патріотичного виховання на   

засіданнях методичного об’єднання 

класних керівників, вихователів, 

циклових (предметних) комісіях 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники  

студгруп 

вихователі 

 

11 

 

Надати допомогу в роботі волонтерських 

загонів студентів коледжу у підтримку 

воїнів АТО 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 студрада 

студпрофспілко

вий комітет 

 

12 

Долучити студентів нового набору та 

студентів випускних курсів до проведення 

військово-медичних тренувань   за участю 

фахівців КЗ “Обласний центр екстреної 

Упродовж 

навчального 

року 

Заступники 

директора з 

практичної та 

виховної 

 



 

медичної допомоги та медицини 

катастроф” Рівненської обласної ради  з 

надання першої медичної допомоги в 

умовах проведення бойових дій із 

використанням сучасних засобів надання 

медичної допомоги 

роботи 

викладачі  

професійно 

зорієнтованих 

дисциплін 

керівники  

студгруп 

 

 

V.2. Правове виховання 

 

-  виховання й розвиток гправової відповідальності; 

-  дотримання прав і виконання обов’язків як студентів КЗВО “Рівненська медична 

академія” РОР; 

- спонукання студентів до активної протидії виявам аморальності, правопорушень; 

- формування правознавчої компетентності 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Організувати зустріч педагогічних 

працівників та студентів із працівниками  

правоохоронних органів на теми: “Про 

безпеку всіх учасників освітніх процесу 

під час проведення масових заходів та 

посилення громадського порядку у місцях 

перебування студентської молоді” та 

“Правову відповідальність за порушення 

законів України” 

Вересень 

жовтень 

директор 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2 

Провести цикл  профілактичних бесід 

правового спрямування 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, 

громадських місцях; 

- «Про відповідальність розпивання 

спиртних напоїв у громадських місцях та  

вживання алкоголю студентами»; 

- «Про дотримання правил вуличного 

руху працівниками, студентами» 

Вересень 

січень 

 

Заступник  

директора з  

виховної 

роботи 

 керівники  

студгруп 

 

 

 

3 

Студентський флешмоб до Міжнародного 

дня миру 21 вересня, фотозона «Ми за 

мирне майбутнє», мешканці гуртожитків 

№1, 2, 3 

Вересень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 вихователі 

 

4 Форум студентського активу  Рівненської Жовтень  заступник  



 

медичної академії на тему: «Я маю право! 

Роль Студентського самоврядування в 

організації освітнього процесу» 

директора з 

виховної 

роботи  

студрада 

5 
Тренінг: “СТОП булінгу!”  

 

Жовтень 

грудень 

лютий 

травень 

 

Соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

6 

Тиждень правової компетентності 

Цикл  заходів правового спрямування  «9 

грудня - Міжнародний день боротьби з 

корупцією»; 

«10 грудня - День захисту прав людини» 

Грудень  

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

викладачі 

права 

 керівники  

студгруп 

вихователі 

 

7 

Зустріч з представниками громадських 

організацій з питання правового 

виховання 

Лютий  

 

Квітень 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

викладачі 

права 

 керівники  

студгруп 

вихователі 

 

8 

Розглянути актуальні питання з правового 

виховання на об’єднаних засіданнях 

циклових (предметних) комісій, 

об’єднаних засіданнях класних 

керівників, вихователів гуртожитку 

Лютий 

заступники 

директора з 

практичної та 

виховної 

роботи 

відділ 

працевлаштува

ння 

керівники  

випускних 

студгруп 

 

9 

Продовжити виконання плану освітніх 

заходів із реалізації обласної комплексної 

програми профілактики правопорушень 

та боротьби із злочинністю на 2016-2020 

роки; Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми  до 2020 року 

Упродовж 

навчального 

року 

Науково-

педагогічний   

студенський 

колективи 

 

10 

Продовжити виконання плану освітніх 

заходів із реалізації обласної комплексної 

програми профілактики правопорушень 

та боротьби із злочинністю на 2016-2020 

роки; Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 

Упродовж 

навчального 

року 

директор 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники 

 



 

2020 року 

 

структурних 

підрозділів 

соціальний 

педагог 

 

V.3. Соціально-психологічний супровід в освітньому процесі 
 

- формування й розвиток соціально-психологічної грамотності; 

-  допомога у соціальній та психологічній адаптації студентів; 

- формування й розвиток соціальної компетентності 

 
№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Систематично співпрацювати з 

соціальним педагогом і практичним 

психологом  

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

керівники 

структурних 

підрозділів 

керівники  

студгруп 

 

2 

Здійснити підбір тем години класного 

керівника соціально-психологічного 

спрямування 

Вересень  

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

3 

Розглянути актуальні питання з   

соціально-психологічного виховання на 

об’єднаних засіданнях класних керівників 

Листопад  

Голова метод 

об’єднання 

класних 

керівників 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

4 

Провести анкетування з метою виявлення 

проблем соціально-психологічного 

характеру в студентській групі 

Вересень 

лютий 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

5 

Взяти участь в обласному семінарі 

практичних психологів навчальних 

закладів та лікувальних установ 

За планом 

роботи 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 



 

6 

Впровадити соціально-психологічний 

проєкт «Адаптуємось разом»: зустріч-

дискусія активу студентських груп нового 

набору та представників соціально-

психологічної служби, студентської 

профспілки, органів студентського 

самоврядування на тему: «Навчально-

виховні,  науково методичні та соціально-

психологічні умови  адаптації 

першокурсників до освітнього процесу 

закладу вищої медичної освіти  

Упродовж 

навчального 

року  

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

 

V.4. Професійно зорієнтоване виховання 

 

- формування фахової компетентності студентів засобами професійно зорієнтованого 

виховання; 

- формування принципів медичної етики і деонтології; 

- професійна орієнтація діяльності студента  при проходженні виробничої  практики 

  
№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Організувати зустрічі: «Про сучасні 

досягнення в медичній та фармацевтичній 

галузях» із представниками практичної 

медицини, аптечних установ, санітарно-

епідеміологічної служби 

Упродовж 

навчального 

року 

заступники 

директора  

голови 

циклових 

комісій 

 викладачі 

професійно 

зорієнтованих 

дисциплін 

 

2 

Провести виховні заходи до професійних 

свят: 

- Дня медичного працівника 

- Дня стоматолога 

- Дня медичної сестри 

- Дня фармацевтичного працівника 

За планом  

проведення 

відкритих 

заходів 

заступники 

директора  

завідувачі 

відділень 

голови 

циклових 

комісій 

 класні 

керівники 

 

3 
Провести виховні години за тематикою 

календаря медичних дат 

За планом 

роботи 

класні 

керівники 
 

4 

Долучитись до організації проведення 

виховних заходів у рамках декадників 

циклових та предметних комісій 

професійно зорієнтованих дисциплін 

За планом 

роботи 

заступники 

директора з  

практичної та 

виховної 

 

5 

Провести години спілкування до 

відзначення 170 років від дня народження 

Івана Петровича Павлова (1849–1936), 

російського фізіолога, творця науки про 

За планом 

роботи 

заступники 

директора з 

навчальної, 

практичної та 

 



 

вищу нервову діяльність і уявлень про 

процеси регуляції травлення, лауреата 

Нобелівської премії в галузі фізіології та 

медицини (1904) 

виховної 

роботи  

голови 

циклових 

комісій 

класні 

керівники 

6 

Цикл заходів з нагоди Всесвітнього дня 

Серця (остання неділя вересня)   

 

Вересень  

Викладачі 

терапевтичних 

дисциплін 
 

7 

Цикл заходів із нагоди Міжнародного дня 

лікаря (1-ий понеділок жовтня) 

за планом циклових предметних комісій 

Жовтень 

 

Викладачі 

клінічних 

дисциплін 
 

8 

Підготувати святковий вечір відпочинку:  

«День студента». Відзначити кращих 

студентів року 

Листопад  

заступники 

директора  

завідувачі 

відділень 

 

9 

Організувати пізнавальні екскурсії 

студентів в музей-аптеку, анатоммузеї 

Тернопільського медуніверситету, музей 

медицини України  

Упродовж 

навчального 

року 

класні 

керівники 
 

10 

З метою ефективної профорієнтаційної 

роботи та підвищення престижу професії 

медпрацівника долучити студентів до 

проведення Дня відкритих дверей 

 

Травень  

Члени 

приймальної 

комісії 
 

V.5.  Здоров’язбережувальне  виховання 
 

 - пропагування здорового способу життя; 

- профілактика по запобіганню шкідливих звичок; 

- формування валеологічної культури студентів; 

- формування здоров’язбережувальної компетентності студентів 

 
№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 
Скласти списки студентів академії за 

групами здоров’я 
Вересень  

Класні  

керівники 

працівники 

медпункту 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

2 

Цикл спортивно-оздоровчих заходів до 

Дня фізичної культури і спорту: 

- інформаційна стіннівка 

- спортивна естафета, заняття спортивних 

секцій, оздоровчо-туристичний похід 

Вересень  

класні 

керівники 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

3 
Систематично проводити освітні заходи 

до 26 вересня - Всесвітнього дня 

 Упродовж 

навчального 

Викладачі 

акушерства 
 



 

контрацепції 

Долучати студентів  до тематичних 

заходів та волонтерських акцій 

Рівненського регіонального відділення 

Української асоціації планування сім’ї 

«Молодь обирає здоров’я» 

року та 

гінекології  

класні 

керівники 

4 

Цикл заходів до Всесвітнього дня  

психічного здоров’я (10 жовтня) 

за планом циклових предметних комісій  

Жовтень  
 Викладачі   

неврології    
 

5 

Провести години класного керівника та 

підготувати стіннівки до Всесвітніх Днів 

боротьби з туберкульозом; проти тютюну, 

наркоманії й алкоголю 

За планом 

роботи 

Класні  

керівники 
 

6 

Цикл заходів  до Міжнародного дня 

відмови від куріння (Третій четвер 

листопада) 

- відкриті години спілкування класного 

керівника  

Листопад 
Класні  

керівники 
 

7 

Цикл виховних заходів до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом (1 грудня) 

інфомаційна стіннівка 

години спілкування 

Грудень  
Класні  

керівники 
 

8 

Взяти активну участь в організації та 

проведенні Дня здоров’я, туристичного 

походу «Туризм – кращий відпочинок 

студента» 

Травень 

Класні  

керівники 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

9 

Залучити студентів до занять у 

спортивних секціях, участі у  змаганнях 

різних видів спорту 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні  

керівники 

викладачі 

фізичного 

виховання 

 

10 

Тримати на контролі стан здоров’я 

студентів інвалідів, студентів із 

хронічними захворюваннями 

Упродовж 

навчального 

року 

Класні  

керівники 

працівники 

медпункту 

 

11 
Систематично проводити інструктаж 

техніки безпеки та охорони праці  

Упродовж 

навчального 

року 

Інженер з 

охорони 

праці  
 

12 
Організація літнього відпочинку та 

оздоровлення студентів. 
Травень 

Класні  

керівники 

 соціальний 

педагог 

 

 

 

 

 

 

V.6.  Морально-етичне виховання 
 



 

-  виховання толерантності; 

- формування життєвої та медико-деонтологічної компетентності; 

 виховання в студентської молоді гуманістичних якостей, людяності, співчуття,  

  милосердя 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Підготувати тематику бесід, виховних 

заходів, годин класного керівника із 

питань морально-етичного виховання  

Вересень 

класні 

керівники 

  
 

2 

Провести обговорення зі студентами 

перегляду фільму «Заборонений», 

присвячений Василю Стусу 

Жовтень  
класні 

керівники 
 

3 

Благодійна акція “Добро починається з 

тебе” на допомогу  хворим 

онкогематологічного відділення 

Рівненської обласної дитячої  лікарні   до 

Міжнародного  дня благодійності  

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

класні 

керівники 
 

4 

 Цикл заходів Тижня Милосердя:  

01.10 Міжнародний день милосердя — 

доброчинна акція: збір теплих речей для 

соціально-незахищенної категорії 

населення 

01.10 Міжнародний день Ветерана - 

віншування ветеранів — педагогічних 

працівників 

- благодійні концерти 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

класні 

керівники 
 

5 

Тиждень доброчинності -  

заходи до Міжнародного дня 

толерантності  (16 листопада) 

- відкриті години спілкування класного 

керівника 

 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

класні 

керівники 
 

6 

Тиждень волонтерської допомоги 

до 3 грудня - Міжнародного дня інвалідів; 

до 05 грудня -  Міжнародного дня 

волонтерів: 

- інформаційна стіннівка; 

-  робота волонтерських груп  

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

класні 

керівники 
 

7 

Долучити студентів до доброчинних 

акцій, приурочених Дню Святого 

Миколая та Великоднім святам 

 Грудень 

квітень  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

класні 

керівники 

вихователі 

  

 

8 
Долучити студентів до волонтерського 

проєкту «Добро починається з тебе» 

Упродовж 

навчального 

керівники 

структурних 
 



 

року підрозділів 

класні 

керівники 

 вихователі 

9 

Долучити студентів-волонтерів  до 

Всеукраїнських акцій «Почуйте всі», 

«Серце до серця» 

 

Упродовж 

навчального 

року 

керівники 

структурних 

підрозділів 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

10 

Розглянути актуальні питання з   

морально-етичного виховання на 

об’єднаних засіданнях класних керівників 

За планом 

роботи 

Голова 

метод 

об’єднання 

класних 

керівників 

 

 

V.7.  Екологічне та природоохоронне виховання 
 

-  формування готовності до природоохоронної діяльності; 

- формування екологічної компетентності студентів медичного ЗВО 

 
№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Опрацювати  зі студентами групи 

законодавчі  та нормативні документи: 

- Закон «Про охорону навколишнього 

природного середовища»; 

-  Концепція сталого розвитку України, 

що схвалена Верховною Радою України 

Упродовж 

навчального 

року 

викладачі 

екології 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

2 

Провести цикл бесід, виховних заходів, 

годин класного керівника із питань 

екологічного та природоохронного 

виховання 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

викладачі 

екології 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

3 
Організувати та долучити студентів до  

флористичного конкурсу «Подих осені…» 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

викладачі 

біології 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

4 

Організувати конкурс стіннівок 

«Майбутнє планети Земля очима 

студентів» 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

викладачі 

екології 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

5 
Організувати та провести захід до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії 

За планом 

відкритих 

виховних 

заходів 

 керівники 

 вихователі 
 

6 Організувати та провести День довкілля За планом викладачі  



 

(озеленення навчальних кімнат, 

гуртожитку) 

Долучити студентів до «Весняної та 

осінньої толоки» 

відкритих 

виховних 

заходів 

екології 

класні 

керівники 

 вихователі 

 

V.8.  Родинно-сімейне виховання 
 

 - формування родинно-сімейних цінностей , культури сімейних стосунків; 

-  інтеграційна спрямованість на єдність  роботи навчального закладу  та сім’ї щодо 

виховання особистості студента. 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 
Координатори  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Вивчити сімейний стан студентів нового 

набору з метою проведення 

цілеспрямованої виховної роботи 

Вересень-

жовтень 

керівники 

студгруп 

 вихователі 

соціальний 

педагог 

практичний 

психолог 

 

2 
Скласти графік проведення батьківських 

зборів в І та ІІ півріччі 2019-2020н.р. 
Вересень 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

 

3 
Скласти графік проведення батьківських 

зборів в студентських групах  

Вересень-

жовтень 

керівники 

студгруп 
 

4 

Здійснити підбір тематики лекцій, 

круглих столів, бесід із батьками з 

проблеми «Родинно-сімейного 

виховання» 

Вересень 

голова 

засідань 

батьківського 

комітету  

 

5 

Тематичні лекції:  «Педагогічна просвіта 

батьків. Активне залучення батьків 

студентів до освітнього процесу» 

Вересень 
керівники 

студгруп 
 

6 

Організувати флешмоб    

«Вишиванка - символ Батьківщини, 

Дзеркало народної душі,  

В колисанці купані хвилини, 

Світло і тривоги у житті» 

- виховний захід “Із бабусиної скрині...” 

  

 Травень  

заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

керівники 

студгруп 

 

 

7 
Підготувати виховні заходи до Дня матері, 

до Дня батька    
Травень    

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

керівники 

студгруп 

 

 

V.9.  Художньо-естетичне виховання 



 

 

- розвиток естетичного смаку та естетичної культури особистості; 

- розвиток здібностей до творчої діяльності в різних видах мистецтва; 

- формування відчуття прекрасного у повсякденному житті; 

- сприяння вияву творчих здібностей 

 

№ 

з/п 
Зміст та форми виховної роботи 

Термін 

виконання 

Координатор

и  
Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Організувати та провести свята до 

визначених ювілейних свят у 2019-2020 

н.р.   

 

За планом 

виховних 

заходів 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

керівники 

студгруп 

вихователі 

 

2 

Організувати та провести тематичні 

екскурсії в обласний краєзнавчий музей, 

музей-бурштину, виставкову залу 

живопису, арт-галерею Рівне  

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

керівники 

студгруп 

вихователі 

 

3 

Організувати відвідування концертів зали 

органної музики, міського палацу 

культури; перегляд вистав Рівненського 

академічного музично-драматичного 

театру 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

керівники 

студгруп 

вихователі 

 

4 

Підготувати цикл виховних заходів 

«Зустріч із митцями Рівненщини 

(література, музика, образотворче 

мистецтво)» 

Упродовж 

навчального 

року 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи  

керівники 

студгруп 

вихователі 

 

5 
Урочистості з нагоди Дня працівників 

освіти та Міжнародного дня вчителя 

Жовтень 

 
адміністрація  

6 

Конкурс-Фотовернісаж «Студентська 

осінь», «Студентська зима», 

«Студентська весна» 

 

Листопад 

Лютий 

Травень 

  

керівники 

студгруп 

вихователі 
 

7 Конкурс “Шукаємо таланти” Листопад 

Культ 

організатори 

керівники 

студгруп 

 

8 

Флористична виставка «Подих осені» 

 

 

Жовтень  

викладачі 

біології 

 
 



 

9  

Систематично проводити інтерактивні 

виховні заходи на мистецьку тематику 

 

 

класні 

керівники 

 вихователі  
 

10  Підготувати доброчинні концерти  

заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

керівники 

гуртків 

  

  
 

Заступник   директора  з виховної роботи                                  С.Бухальська                              


