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ЗВІТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 за 2021-2022 навчальний рік 

Організація виховної роботи як складової освітнього процесу у Фаховому 

медичному коледжі  КЗВО ―Рівненська медична академія‖ здійснюється згідно з 

чинними правовими документами, зокрема: Конституції України; Закону 

України «Про вищу освіту» (2014); Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» (2019), Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI 

століття); 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 

2021-2022 р.р.», календаря дат медичного спрямування, Концепції розвитку 

закладу фахової передвищої медичної освіти, комплексного плану виховної 

роботи. 

Упродовж звітного періоду вивчалась проблема «Виховання 

толерантності та взаємоповаги на засадах емпатії учасників освітнього 

процесу КЗВО ―Рівненська медична академія‖», ключові питання якої 

неодноразово заслуховувались на засіданнях педагогічної ради, науково-

методичної ради; циклових комісій; методичного об’єднання керівників 

студентських груп та вихователів гуртожитків; Ради з профілактики 

правопорушень, Студради тощо. 



 

Підкреслимо, що у виховній роботі актуалізовано студенто-орієнтований 

підхід та визначено мету формування патріота-громадянина, особистості з 

високими моральними цінностями, комунікативними уміннями, професійною 

компетентністю, здатної успішно вирішувати проблеми та протидіяти  

асоціальним виявам у суспільстві. 

У виховному аспекті освітнього процесу охоплено такі усі напрями 

(національно-патріотичний, правовий, професійно зорієнтований; 

здоров’язбережувальний; морально-етичний; природо-охоронний та 

екологічний; родинно-сімейний; художньо-естетичний) та прослідковано 

узгоджену роботу із завідувачами відділень, практичним психологом, 

соціальним педагогом, класними керівниками груп, вихователями гуртожитків,  

бібліотекарями, керівником фізичного виховання, координатором роботи 

органів студентського самоврядування. 

Ефективно застосовними є інтерактивні форми і методи (лекції-семінари, 

вебінари, інформаційні та дискусійні платформи, круглі столи тощо). 

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. 

Відповідно до потреб проводились засідання Ради з профілактики 

правопорушень із питань превентивного характеру. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021-2022 р.р.» систематично проводились виховні 

заходи (інформаційні хвилинки, тематичні лекції-бесіди, інформаційні та 

дискусійні платформи, круглі столи). 

Слід відзначити проведенні відкриті освітні заходи за такими напрямами 

виховної роботи: 

 патріотичного спрямування: 

- години спілкування керівника студентської групи із здобувачами  медичної і 



 

фармацевтичної освіти  на тему: «Незалежна Україна – спільна держава для 

всіх її громадян» до 30-річчя незалежності; вик. Бухальська С.Є. та класні 

керівники студентських груп; 

- комунікативна платформа ―Спілкуємось грамотно‖ до Міжнародного дня 

грамотності (08.09.2021) вик. Артеменко Л.В. та викладачі мови та літератури; 

- форум студентського активу Рівненської медичної академії на тему: «Я 

громадянин України! Роль Студентського самоврядування в організації 

освітнього процесу» вик. Бухальська С.Є., Лисиця Д.Л., Мельничук Н.М.; 

- інсталяція своїми руками «Ми за мирне сьогодення» до Міжнародного дня 

миру 21 вересня; вик. Степанюк Н.В., Казмірук Л.П., Тригубець Д.В.; 

- історичний екскурс ―Музейні гостини‖ — презентація етнічного музею 

медакадемії  до Дня Захисника України, святої Покрови Пресвятої Богородиці 

та Українського козацтва; вик. Туровська І.О., Патяка О.О., Мельничук Н.М.; 

- інформаційна онлайн-платформа ―Історичний нарис Перемоги над 

фашизмом‖ до Дня визволення України від фашистських загарбників (28 

жовтня); вик. Колінчук В.В. та викладачі історії; 

- мовознавчі години: «9 листопада - День української писемності та мови, День 

пам’яті першого історика України-Русі Преподобного Нестора-літописця»; 

вик. Таборовець Л.М. та викладачі мови і літератури ; 

-  історичний екскурс, свіча пам’яті ―Про відзначення у 2021 році Дня Гідності 

та Свободи‖; вик. Бухальська С.Є., Степанюк Н.В.; 

-  відкриті тематичні виховні години «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв 

Голодомору; вик. Бухальська С.Є., Голобош Г.В.; 

-  уроки-екскурсії ―Є така професія — захищати Батьківщину‖ в  музей 

ветеранів-учасників бойових дій 6 грудня — до Дня Збройних Сил України; 

вик. Патяка О.О., Лукащук С.Ю.; 

- відеолекторій ―Бій під Крутами‖; вик. Колінчук В.В. та викладачі історії; 

- інформаційні хвилинки в студентських групах; просвітницька платформа 

―Історичні віхи становлення Соборності України та проголошення Акта Злуки 



 

Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки‖; 

вик. Колінчук В.В. та викладачі історії; 

- презентаційна лекція ―Визволення м.Рівне від німецько-фашистських 

загарбників‖; вик. Мельничук Н.М. та викладачі історії; 

- тематичні інформаційні хвилинки в студентських групах, виховні години 

―Герої Небесної Сотні — патріоти Української держави‖, відеолекторії 

документальної хроніки та ―Свіча пам’яті‖, які охопили всі академічні групи(20 

лютого); вик. Бухальська С.Є. та класні керівники; 

- мовознавчі години ―Рідня мова — батьківська мова‖ до Міжнародного дня 

рідної мови (21лютого); вик. Таборовець Л.М. та викладачі мови і літератури ; 

- флешмоб до Дня єднання; Туровська І.О., Бухальська С.Є. та класні керівники; 

- інформаційна платформа ―24 лютого - початок повно маштабного вторгнення 

збройних сил рф на територію України‖; вик. Туровська І.О., Бухальська С.Є., 

Антонюк М.М., Дейнека А.С., Стернік В.М. та класні керівники; 

- онлайн читання поезії Тараса Шевченка ―Думи мої, думи...‖; вик. Білецька 

В.С.  та викладачі мови і літератури; 

- урок вшанування добровольців Національної Гвардії України  до Дня 

українського добровольця (14 березня); Патяка О.О. та викладачі історії; 

-  етнічний екскурс, онлайн флешмоб до Дня Вишиванки (травень); вик. Стібиш 

А.П., Стібиш Л.М. та класні керівники; 

- онлайн освітня платформа відзначення Днів Європи в Україні; вик. Нетепчук 

А.Ю., Гусар Г.Й.  та іноземних мов 

- творча майстерня з дітьми - тимчасово вимушеними переселенцями,  

мешканцями гуртожитків фахового коледжу; вик. Казмірук Л.П., Степанюк 

Н.В.,  

- фотоколаж до Дня Захисту дітей (червень); вик. Казмірук Л.П., Степанюк Н.В.,  

- музейні гостини до Дня Конституції, зустріч із дітьми — тимчасово 

вимушеними переселенцями,  мешканцями гуртожитків фахового коледжу; вик. 

Туровська І.О., Бухальська С.Є., Мельничук Н.М., Патяка О.О., Казмірук Л.П. 



 

 Правового спрямування: 

 - цикл первинного інструктажу з БЖД та профілактичних бесід правового 

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 закладах освіти, 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»; 

 «Про правові аспекти сексуального домагання  та насильства в сім’ї»; 

вик. Бухальська С.Є.,  Кутуза А.М., Антонюк М.М., Дейнека А.С., Стернік В.М. 

та класні керівники; 

-  тренінги «СТОП булінгу!» ―Ми проти насильства в сім’ї!‖ до Міжнародного 

дня  боротьби проти насилля; вик. Мельничук Н.М., Басюк Л.М. та класні 

керівники коледжу; 

- виховна година «Правове виховання. Пустощі і кримінальна 

відповідальність», Степанюк Н.В.,  

- тиждень ―Правової компетентності‖: інформаційні хвилинки, бесіди 

консультації відділу працевлаштування, профілактичні бесіди антикорупційного 

характеру з нагоди  9 грудня - Міжнародного дня боротьби з корупцією та 10 

грудня Дня захисту прав людини; юридичний відділ та працевлаштування; 

  Професійно зорієнтованого спрямування: 

- освітні заходи до Дня фармацевтичного працівника (за планом  циклової 

комісії фармацевтичних дисциплін); вик. Захарко Н.В., Дейнека А.С. та класні 

керівники відділу ―Фармація‖; 

- круглий стіл до Всесвітнього дня серця  за участю лікаря-кардіолога О.Фітьо, 



 

фітнес тренера А. Дашевської; вик. Ничик Б.В., Дашевський Ю.М.; 

- зустрічі студентів із працівниками лікувальних установ до Міжнародного дня 

лікаря (1-ий понеділок жовтня); вик. Гашинська О.С., Горська О.В.; 

- тренінг до Всесвітнього дня  психічного здоров’я; вик. Чередняк Я.М.; 

-  ―День студента. Студентські роки – часточка нашого життя‖, вик. Степанюк 

Н.В., Мельник Н.В.; 

-  цикл заходів ―Сучасні перспективи розвитку стоматології‖ до професійного 

Дня стоматолога; вик. Лисиця Д.Л., Лисиця Ю.С., Дундюк-Березіна С.І., Гусар 

Р.Й., 

- інформаційна панель ―Орфанні хвороби‖ до Міжнародного дня рідкісних 

захворювань (28 лютого); виставка стіннівок, світлин; вик. Бухальська С.Є., 

Сергеєва Г.М.; 

- онлайн віншування ―Медична сестра — сестра милосердя й допомоги...‖ до  

Міжнародного дня медичних сестер (12 травня); вик. Антонюк М.М.; 

- віншування з нагоди Дня медичного працівника; вик. Бухальська С.Є. 

  Здоров’язбережувального спрямування: 

- профілактичні бесіди з основ здорового способу життя: 

 «Про дотримання карантину під час пандемії COVID-19 та важливість 

імунної профілактики - вакцинації учасників освітнього процесу»; 

 «Про шкідливість тютюнопаління для здоров’я молодої людини та  

спиртних напоїв для здоров’я молодої людини»; 

 «Про дотримання правил вуличного руху студентами»; 

вик. класні керівники студ груп, вихователі гуртожитків; 

- профілактична онлайн платформа ―Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

(1грудня)‖; вик. Карпович Н.В. та викладачі клінічних дисциплін; 

- профілактична онлайн платформа―Всесвітній день боротьби із 

туберкульозом‖; вик. Гуз Н.Ф. та викладачі клінічних дисциплін. 

 Морально-етичного спрямування: 

- бесіди «Емпатія як запорука виявлення толерантності в освітньому 



 

процесі»; вик. Горська О.В., Повар Н.А.;  

- тематичні лекції-презентації: «Толерантність та взаємоповага як запорука 

колегіальності в колективі»; вик. Бухальська С.Є., Казмірук Л.П. 

 Виховні заходи доброчинного спрямування. 

- акція «Добро починаймо із себе» на допомогу Данусі Прадунець зі СМА (с.м.т. 

Клевань) (до 5 вересня Міжнародний  день  благодійності), вик. Бухальська 

С.Є., Кирнична А.Ю.; 

- цикл заходів Декади Милосердя (01.10 Міжнародний день милосердя-

10.10.2021 — Всесвітній день хоспісної і паліативної допомоги), вик. Стернік 

В.М., Бурачик О.З.; 

- акції до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині мрію» вик. Степанюк Н.В., 

Мельник Н.В.; 

- благодійний Різдвяний ярмарок на допомогу Закотюк Анні; вик. Бухальська 

С.Є., Антонюк М.М., Мельничук Н.М., Степанюк Н.В., Казмірук Л.П., 

Тригубець Д.В.; 

- гуманітарна допомога мешканцям м. Ірпінь вик. Туровська І.О.; 

- музейні гостини, солодкий стіл: зустріч із дітьми — тимчасово вимушеними 

переселенцями, мешканцями гуртожитків; вик. Туровська І.О., Бухальська С.Є., 

Мельничук Н.М., Патяка О.О., Казмірук Л.П. 

  Упродовж 2021-2022 н.р. студенти академія долучались до суспільно-

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

проведено відео майстер-клас «Сад своїми руками» Іваницька П.Ф 

 Заслуговують на відзначення проведені заходи художньо-естетичного 

спрямування: флористична інсталяція: «Осінні мотиви....» вик. Бухальська С.Є., 

Стернік В.М., Бурачик О.З.; літературні та художні вітальні, музикознавчі 

години «Поезія з ароматом кави» вик. Степанюк Н.В.; музично-хореографічний 

конкурс ―Шукаємо таланти‖ вик. Тимощук А.С., Кочубей О.М., проєкт 

―Подорожуємо Україною! Карпати‖ вик. Туровська С.Є., Проказюк С.В., 

Бухальська С.Є., ―Вечорниці на Андрія‖ Бухальська С.Є., Казмірук Л.П. 



 

 Слід відмітити соціально-психологічний та виховний супровід здобувачів 

фармацевтичної та медичної освіти упродовж звітного періоду, зокрема: 

індивідуальні бесіди, консультації, батьківські збори тощо (див. Звіт роботи 

соцпедагога Мельничук Н.М.). 

На основі аналізу організації та проведення виховної роботи у Фаховому 

медичному коледжі КЗВО «Рівненська медична академія» зроблено такі 

висновки та рекомендації: 

1) заплановані заходи виховної роботи на 2021-2022 н.р. проведено на 

високому  та достатньому рівнях; виконано в повному обсязі в очній та 

дистанційній формах із урахуванням військового стану; 

2) під час організації та проведення виховної роботи актуалізувати 

студентоцентризм  як орієнтир освітнього процесу; 

3) рекомендовано керівникам структурних підрозділів, класним керівникам, 

вихователям гуртожитків посилити роботу національно-патріотичного, 

професійно зорієнтованого та морально-етичного спрямування із 

урахуванням військового стану; 

4) надалі проводити профілактичні заходи щодо боротьби з пандемією 

COVID-19;  

5) класним керівникам, практичному психологу, соціальному педагогу, 

вихователям звернути увагу на інклюзивні аспекти виховної роботи; 

6)  надалі пропагувати емпатію, людяність як  професійні характеристики 

майбутнього медичного, фармацевтичного працівника; 

7)  надалі співпрацювати із батьками та студентами соціально-незахищених 

категорій, а також студентами-сиротами та студентами, батьки яких 

учасники бойових дій; 

8) вихователям гуртожитків проводити превентивну роботу та координувати 

дотримання мешканцями загальних правил проживання в гуртожитку; 

пропагувати здоровий спосіб життя. 

Заступник директора з виховної роботи, к.п.н.               Світлана  БУХАЛЬСЬКА 


