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ЗВІТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 за 2020-2021  навчальний рік 

Організація та реалізація виховної роботи в освітньому процесі Фахового 

медичного коледжу  КЗВО ―Рівненська медична академія‖ Рівненської обласної 

ради здійснювалась відповідно до чинних нормативно-правових документів, 

зокрема: Конституції України; Закону України «Про вищу освіту» (2014); 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» (2019), Державної національної 

програми «Освіта» (Україна XXI століття); Указами Президента України «Про 

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді; Плану освітніх заходів із реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, 

мир, безпека» на період до 2025 року;  Постанов Верховної Ради України «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020-2021 р.р.». 

Слід зауважити, що планування та виконання освітніх заходів виховного 

спрямування здійснювались на засадах Концепції розвитку закладу фахової 

передвищої медичної освіти, Концепції виховної роботи та комплексним 

планом виховної роботи, за якими скоординовані плани роботи відділень 

коледжу, практичного психолога, соціального педагога, класних керівників 

груп, вихователів гуртожитків, керівників гуртків спортивно-масового та 

художньо-естетичного спрямування, органів студентського самоврядування. 



 

Метою у виховній роботі Фахового медичного коледжу КЗВО 

«Рівненська медична академія» РОР окреслено: становлення громадянина 

України з активною життєвою позицією; формування й розвиток особистості з 

відповідними фаховими та життєвими компетентностями, толерантної у  

комунікації та водночас готової протидіяти  асоціальним виявам, здатної до 

саморозвитку та самореалізації. 

Комплексне планування виховної роботи на 2020-2021 н.р. здійснено на 

засадах компетентнісного підходу та студентоцентризму в освітньому процесі  

закладу  фахової передвищої освіти  за такими напрямами: національно-

патріотичний; правовий; професійно зорієнтований; здоров’язбережувальний; 

морально-етичний; природо-охоронний та екологічний; родинно-сімейний; 

художньо-естетичний. 

Відповідно до завдань комплексного плану і мети темою виховної 

проблеми, над якою працювали звітний період структурні підрозділи  Фахового 

медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної 

ради, визначено: «Виховання толерантності та взаємоповаги учасників 

освітнього процесу  КЗВО “Рівненська медична академія” РОР». 

 Питання про ключові завдання виховання в контексті Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» (2019), про стан вивчення виховної проблеми, 

про якість проведення освітніх заходів,  про запобігання та попереднє 

виявлення виявів корупції та хабарництва в студентському та педагогічному 

колективах, про попередження булінгу, насильства в родині тощо систематично 

розглядались на засіданнях педагогічної ради, науково-методичної ради, 

циклових комісій, методичного об’єднання керівників студентських груп та 

вихователів гуртожитків, Ради з профілактики правопорушень, Студради тощо. 

Варто відзначити про професійний розвиток учасників виховного 

процесу, зокрема педагогічних працівників, які були активними учасниками 

занять «Групи рівних для медичних освітян» Україно-Швейцарського проєкту  

«Розвиток медичної освіти»; а також інших інтерактивних форм (лекції-

семінари, вебінари, тренінги, дискусійні  платформи, круглі столи тощо). 



Не зважаючи на карантин, систематично проводились засідання  

методичного об’єднання керівників студентських груп і вихователів 

гуртожитків, під час яких вивчались педагогічні, соціально-психологічні 

питання виховання і розвитку здобувачів медичної і фармацевтичної освіти, 

зокрема: про Закон України «Про фахову передвищу освіту» (2019); про 

адаптацію студентів нового набору 2020 року; про ключові аспекти  виховання 

в умовах карантину; про формування взаємоповаги як складової толерантності 

здобувачів фахової передвищої медичної і фармацевтичної освіти засобами 

інформаційних технологій; здоров’язбережувальні технології в умовах пандемії 

COVID-19 тощо. 

Відповідно до потреб проводились засідання Ради з профілактики 

правопорушень, на яких порушувались питання превентивного характеру щодо 

дотримання правових та морально-етичних засад правил поведінки здобувачів 

медичної і фармацевтичної освіти, про дотримання правил проживання в 

гуртожитку.  

Слід відзначити проведенні загальноколеджні освітні заходи: 

- «1 Вересня – День Знань» (зустрічі-знайомства з адміністраціє 

юколеджу; години спілкування керівників студентських груп із здобувачами  

медичної і фармацевтичної освіти та їхніми батьками); 

- «Про запобігання поширення та інфікування COVID-19» 

(профілактичні лекції-бесіди керівників студентських груп, викладачів 

клінічних дисциплін); 

- «2020-2021 навчальний рік математичної грамотності у Фаховому 

медичному коледжі» (інформаційна платформа, викладачі математики); 

- цикл  профілактичних бесід правового спрямування в студентських 

групах на тему: «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»; «Про правові аспекти сексуального домагання  та 

насильства в сім’ї»; 



 

- «Спілкуємось грамотно» (онлайн комунікативна платформа до 8 

вересня - Міжнародного дня грамотності, викладачі української мови); 

- «Світочі українського слова» (літературна онлайн-платформа 

пам’ятних і знаменних дат українських  І.П. Котляревського,  О.П. Довженка,  

П.А. Грабовського, М.М. Коцюбинського – викладачі української мови та 

літератури); 

- «Я люблю Фармацію» (години спілкування, флешмоб, екскурсія в 

музей-аптеку м.Рівне до Дня фармацевтичного працівника); 

- зустрічі із практикуючими медичними працівниками до Міжнародного 

дня лікаря (1-ий понеділок жовтня); 

- «СТОП булінгу!» (тренінг для студентів І курсу відділення ―Фармація‖, 

―Лікувальна справа‖, ―Сестринська справа‖, ―Стоматологія‖  до 02 жовтня – 

Міжнародного дня ненасильства); 

- «Декада Милосердя» (доброчинна акція для пацієнтів відділення 

паліативної та  хоспісної медицини Дядьковицької районної лікарні, 10 Жовтня 

– Всесвітній день хоспісної і  паліативної допомоги студенти відділень 

«Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Стоматологія»; 

- «9 листопада – День української писемності та мови» (мовознавчі 

онлайн години); 

- «Є така професія – студент!» (вітальний відеоролик від органів 

студентського самоврядування); 

 « Пам’ятай про День Гідності та Свободи!» (тематичні онлайн заходи за 

участю викладачів суспільних дисциплін); 

- «Урок Пам’яті. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» (відкриті 

тематичні виховні години до Дня пам’яті жертв Голодомору); 

- «ВІЛ небезпека!» (цикл профілактичних виховних заходів до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, онлайн-зустріч із представниками 

Львівського фахового медичного коледжу); 

- Тиждень правової компетентності (цикл заходів правового спрямування  

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 10 грудня – День захисту 



прав людини); 

- «Битва під Крутами» (історичний екскурс-відеолекторій для студентів І 

курсу);  

- «День Соборності України та проголошення Акта Злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки» (просвітницька 

онлайн платформа); 

- «Комунікація, здоров’язбережувальні освітні технології, виховання 

духовно-моральних цінностей та соціально-педагогічний супровід в умовах 

пандемії COVID-19»  (онлайн секція суспільно-економічних і гуманітарних 

дисциплін у рамках обласної науково-практичної конференції); 

- цикл заходів  до професійного Дня стоматолога: інформаційні 

хвилинки в студентських групах відділень ―Стоматологія‖, ―Стоматологія 

ортопедична‖; промоція «Стоматологія 2021»; Всеукраїнська науково-практична 

конференція ―Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму 

наукових досліджень молодих вчених‖, День зубної феї); 

- «Про безпечність Інтернету» (дискусійна платформа до Всесвітнього 

дня безпечного Інтернету, «Стоматологія» І курс); 

- «Святковий концерт до Дня закоханих» (поетично-музична вітальня за 

участю членів Студради); 

- Урок-реквієм до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (інформаційна 

стіннівка; світлини, тематичні книжкові виставки у читальній залі бібліотеки та 

кабінеті історії, літературно-музична композиція); 

- Святкове дійство до Дня фельдшера; 

- промоція «Рідне слово, рідна мова» (онлайн трансляція до 

Міжнародного дня рідної мови); 

- Економіко-географічний екскурс «Україна –Естонія – політичне, 

соціально-економічне партнерство»  до Дня незалежності Естонії; 

- Поетичні читання (відзначення 150 років від дня народження Лесі 

Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871–1913), української 

письменниці, перекладачки, культурної діячки); 

- Інформаційна панель до Міжнародного дня рідкісних захворювань 



(виставка стіннівок, світлин, година спілкування, «Сестринська справа», 

«Лікувальна справа», «Фармація» ІІ курс); 

- он-лайн зустрічі у форматі ―тихої бесіди‖ - silent talk ―Соціальна 

справедливість. Ілюзії про інклюзію‖, 23 лютого 2021р; доброчинна акція на 

допомогу дітям з обмеженими потребами; 

- бесіди про дотримання учасниками освітнього процесу коледжу 

Кодексу корпоративної етики; 

- лекції-презентації з мешканцями гуртожитків до Міжнародного дня 

боротьби з наркоманією і наркобізнесом; 

- Мистецька вітальня до Дня народження Тараса Шевченка українського 

поета, художника, мислителя; 

- «Українська держава та її символи» (історичний екскурс української 

геральдики та державних символів, атрибутів до Дня Державного герба 

України, 19 лютого  та до відзначення Державного дня Гімну України, 10 

березня «Фармація»(9) І курс); 

- урок вшанування добровольців Національної Гвардії України  до Дня 

українського добровольця (14 березня); 

- «24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом (онлайн 

заходи: тематична лекція, виставка стіннівок, «Сестринська справа» ІІІ курс, 

«Лікувальна справа» IV курс); 

- онлайн - профілактичні бесіди: «Про дотримання карантину під час 

пандемії COVID-19»; 

- флешмоб до Дня Вишиванки (травень); 

- «Рух – це життя», - профілактичні бесіди: «Про важливість імунно-

профілактики — вакцинації учасників освітнього процесу»;  «Про шкідливість 

тютюнопаління для здоров’я молодої людини»; «Про шкідливість спиртних 

напоїв для здоров’я молодої людини»; «Про дотримання правил вуличного руху 

працівниками, студентами»; «Про доцільність використання контрацепції» 

(заходи до 7 квітня — Всесвітнього дня здоров’я); 

- онлайн-платформа до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних 

аварій і катастроф, Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня);  



- «Озеленення планети Земля» (дендрологічний флешмоб); 

- «Просвітницька робота з учасниками освітнього процесу щодо 

попередження інфекційних хвороб» (круглий стіл); 

- відкриті виховні години до Дня матері та Дня сім’ї з мешканцями 

гуртожитків; 

- освітня платформа відзначення Днів Європи в Україні; 

- «Здоровий подих – перевага над тютюнопалінням» (усний журнал до 

Міжнародного дня відмови від куріння); 

- туристична подорож в Карпати з нагоди Дня медичного працівника 

(Третя неділя червня); 

- «Плетіння з соломи – повернення в минуле» (майстер-клас Рівненської 

майстрині Кристопчук Ольги для студентів відділення «Стоматологія»); 

- ―Година пам’яті вшанування українців, які рятували євреїв під час 

Другої світової війни‖ (онлайн інформаційна платформа); 

- доброчинні акції:  Благодійний марафон, який проходив задля 

підтримки ГО «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний 

промінь»; «Добро починається з тебе» на допомогу онкологічно хворим дітям 

РОКЛ до Дня Захисту дітей (червень). 

  Упродовж 2020-2021 н.р. студенти коледжу долучались до суспільно-

корисної праці, зокрема організовано та проведено осінню та весняну толоки – 

прибирання та озеленення території, участь в акції «Посади дерево». 

 Заслуговують на відзначення проведені заходи художньо-естетичного 

спрямування: флористичні виставки, літературні та художні – вітальні,  

музикознавчі години, музично-хореографічний конкурс ―Шукаємо таланти‖, 

туристичні екскурсії у м. Львів, м. Київ, Карпатський національний заповідник. 

Слід відмітити соціально-психологічний та виховний супровід здобувачів 

фармацевтичної та медичної освіти упродовж звітного періоду, зокрема: 

індивідуальні бесіди, консультації, батьківські збори тощо.  

Організація виховної роботи в гуртожитках проведена на належному рівні: 

проведено інтегровані заходи національно-патріотичного, морально-етичного, 

соціально-психологічного, здоров’язбережувального, художньо-естетичного 



спрямування; налагоджена співпраця з правоохоронними органами щодо 

запобігання правопорушень мешканцями гуртожитків; батьками. 

На основі аналізу організації та проведення виховної роботи у Фаховому 

медичному коледжі КЗВО «Рівненська медична академія» РОР зроблено такі 

висновки та рекомендації: 

1. заплановані заходи виховної роботи на 2020-2021 н.р. виконано у 

очно-дистанційних форматах; 

2. виховні заходи проведено на високому  та достатньому рівнях; 

3. надалі керівникам структурних підрозділів, викладачам, керівникам 

студентських груп, вихователям гуртожитків надалі проводити 

профілактичні заходи щодо боротьби з пандемією COVID-19;  

4. керівникам структурних підрозділів, викладачам, керівникам 

студентських груп надалі акцентувати увагу на цифровій грамотності 

здобувачів освіти, зокрема на доцільність і якість використання 

соціальних мереж; 

5. класним керівникам студентських груп, практичному психологу, 

соціальному педагогу, вихователям надалі визначати пріоритети щодо 

студентоценризму в освітньому процесі; 

6. надалі виховувати морально-етичні та професійні характеристики 

майбутнього медичного, фармацевтичного працівника;  

7. викладачам біології та екології актуалізувати аспекти екологічного 

виховання; 

8. надалі співпрацювати із батьками та студентами соціально-

незахищених категорій, а також студентами-сиротами та студентами, 

батьки яких учасники бойових дій; 

9. вихователям гуртожитків надалі координувати дотримання 

мешканцями загальних правил проживання в гуртожитку; 

10.  керівникам структурних підрозділів, викладачам, класним 

керівникам студентських груп, вихователям гуртожитків надалі 

пропагувати здоровий спосіб життя. 

Заступник директора з виховної роботи  

к.п.н.                                                                                                  Бухальська С.Є. 


