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ЗВІТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 за 2016-2017 навчальний рік

Виховна  робота  в  Рівненському  державному  базовому  медичному

коледжі  здійснювалась  відповідно  до  рекомендаційних  листів  Міністерства

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і  науки України, обласного

управління  охорони здоров’я  та  обласного  управління  освіти  і  науки РОДА,

Постанови від 11.02.2015 № 184-VIII  “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв

у 2016 році” та Постанови Верховної Ради України від 22.12.2016 № 1807-VIII

«Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році».

Так  упродовж  2016-2017  н.р.  педагогічний  та  студентський  колективи

Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу  розпочав  ефективно

працювати  над   виховною проблемою:  “Професійно  зорієнтоване  виховання

студентів в освітньому процесі Рівненського державного базового медичного

коледжу”, що  реалізувалась  у  формуванні  професійних  компетентностей

студентів;  вихованні  морально-етичних,  фахових  і  медико-деонтологічних

характеристик,  а  також  у  подальшому  розвитку  професійно-педагогічної

компетентності  викладачів  медичного  коледжу  у  системі  виховної  роботи

засобами інтерактивних технологій.

Відповідно  до  проблеми  метою  виховного  процесу  визначено

формування професійно- й життєво ціннісних орієнтирів у майбутніх медичних,

фармацевтичних,  стоматологічних  працівників  на  засадах  професійно



зорієнтованого виховання.

Виховна  робота  упродовж  2016-2017  н.р.  у  коледжі  здійснювалась  на

засадах  Закону України  “Про вищу освіту”(2014р.),  Положення про  освітній

процес  в  Рівненському  державному  базовому  медичному  коледжі,  Концепції

національно-патріотичного  виховання,  Статуту  Рівненського  базового

медичного коледжу, а також відповідно до  Плану освітніх заходів із реалізації

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

“Жінки,  мир,  безпека”  на  період  до  2020  року;  Плану  освітніх  заходів із

реалізації  обласної  комплексної  програми  профілактики  правопорушень  та

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, Плану роботи Ради профілактики

правопорушень  на  2016-2017н.р.,  Плану  роботи  методичного  об’єднання

класних керівників  студентських  груп та  вихователів   гуртожитків;  згідно  із

затвердженими Наказами про організацію та проведення екскурсійних поїздок

історико-краєзнавчого, професійно зорієнтованого спрямування в Рівненському

державному базовому медичному коледжі.

Зазначимо,  що  виховний  процес  в  навчальному  закладі  охоплює  такі

напрями:  національно-патріотичний;  правовий;  професійно  зорієнтований;

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

екологічний; родинно-сімейний; художньо-естетичний.

Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи,

вивчення  виховної  проблеми  розглядались  на  засіданнях  педагогічної,

адміністративної, методичної рад; циклових (предметних) комісій; методичного

об’єднання  керівників  студентських  груп та  вихователів  гуртожитків;  Ради з

профілактики правопорушень тощо. Зокрема, на засіданнях  педагогічної ради

заслуховувались питання: “Про планування виховної роботи в коледжі на 2016-

17 н.р.”, “Про сучасні завдання виховання в системі освітнього процесу вищого

закладу”, “Про організацію та проведення антикорупційних заходів у РБМК”,

“Про підсумки виховної роботи в медичному коледжі за 2016-2017 н.р.”.

На засіданнях адміністративної ради - “Про планування виховних заходів

на 2016-2017 н.р.”, “Про організацію та проведення виховних заходів правового



спрямування  в  І  півріччі  2016-2017н.р.”,  “Організація  професійно

зорієнтованого  виховання  студентів  в  освітньому  процесі  Рівненського

державного  базового  медичного  коледжу”, “Про  запобігання  та  попереднє

виявлення проявів корупції та хабарництва в студентському та педагогічному

колективах”, тощо.

 На  засідання  методичного  об’єднання  керівників  студентських  груп

розглядались  та  вивчались  актуальні  педагогічні,  психологічні  та  соціальні

проблеми  й  питання  виховання  студентської  молоді,  зокрема:  “Професійно

зорієнтоване  виховання  студентів  в  освітньому  процесі  Рівненського

державного  базового  медичного  коледжу”.  “Соціально-психологічні  аспекти

процесу адаптації cтудентів нового набору  Рівненського державного базового

медичного коледжу”. “Про підготовку та організацію проведення регіонального

методичного  об’єднання  вихователів  гуртожитків  ВНЗ  І-ІІ  р.а.на  базі

Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу”.  “Педагогічні,

організаційно-методичні  умови  забезпечення  національно-патріотичного

виховання  студентів  Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу”.

“Про  проведення освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки в

Рівненському  державному  базовому  медичному  коледжі”.  “Про  організацію

святкування  Дня  студента”.  “Про   впровадження  технології  колективного

творчого  виховання в  освітній  процес  Рівненського  державного  базового

медичного  коледжу”.  “Роль  морально-етичного  виховання  у  формуванні

всебічно  розвиненої  особистості   майбутнього  медика:  теоретичні  аспекти”.

“Про організацію проведення студентської конференції “500-річчя Реформації”. 

“Про  впровадження   здоров’язбережувального  виховання  в освітній процес

Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу  (Концепція

проекту  Загальнодержавної  цільової  соціальної  програми  “Формування

здорового способу життя молоді України” на 2013-2017 роки). “Про проведення

психолого-педагогічних  читань  з  проблеми  “Шляхи  підвищення  авторитету

викладача. Конфлікти в педагогічній практиці”. “Про організацію та проведення



заходів до Днів Європи”. (за планом роботи  методичного об’єднання керівників

студентських груп та вихователів гуртожитків).

Питання  й  проблеми  превентивного  виховання,  які  спрямовані  на

запобігання вияву в студентів  шкідливих звичок для здоров’я  та  асоціальної

поведінки;  питання  профілактики  жорстокості  та  насильства  в  суспільстві;

організації та проведення профілактичних бесід  на антикорупційну тематику, а

також питання про дотримання правил поведінки студентами коледжу та правил

внутрішнього  розпорядку  проживання  в  гуртожитках  коледжу  систематично

вивчались і  вирішувались на засіданнях Ради з профілактики правопорушень

тощо.

Слід  відмітити,  що  відповідно  до  загальноколеджного  плану  виховної

роботи  в  Рівненському  базовому  медичному  коледжі  було  проведено  на

високому  та  достатньому  рівні  такі  відкриті  та  показові  виховні  заходи,

зокрема: національно-патріотичного спрямування:

-  тематична  освітня  лекція-презентація:  «Від  України  незалежної  до

України сучасної»  - Бухальська С.Є., Патяка О.О., Кукурудза А.Р., Мельничук

Н.М.,

-  година  спілкування  класного  керівника  студентської  групи  на  тему:

«2016 рік  — рік  Державності  України» -   керівники студентських груп І-IV

курсів;

-  мовознавчі  години  під  гаслом:  «Ми  мусимо  навчитися  чути  себе

українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без

офіційних кордонів» (Іван Франко) — Білецька В.С.,  керівники студентських

груп І-IІ курсів;

- заходи до Дня Захисника України, святої Покрови Пресвятої Богородиці

та Українського козацтва: зустріч із побратимами на тему: «Герой Карнаухов —

патріот,  науковець,  інтелегент»  -  Кукурудза  А.Р.;  екскурсія-презентація

військової  частини  1671  для  випускників  відділень  «Лікувальна  справа»  -

Литвин І.Л.;  фольклорне свято   на  тему:  «Покрова Пресвятої  Богородиці  —

свято   християнське  і  національне;  символ  зв’язку  поколінь,  невмирущості



героїчних  традицій українського народу...» -  керівники студентських груп І-IV

курсів;  флешмоб  -  День Вишиванки;  виховний захід-виставка “Із  бабусиної

скрині...” -  Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., керівники студентських груп І-IV

курсів;

- заходи, приурочені Міжнародному дню ООН (24 жовтня) - інформаційна

стіннівка; круглий стіл — Мельничук О.Д.;

-  заходи,  приурочені  до  Дня визволення  України  від  фашистських

загарбників (28 жовтня), інформаційна стіннівка; уроки-екскурсії в краєзнавчий

музей — Колінчук В.В.;

- мовознавча година: «9 листопада - День української писемності та мови»

- Остапчук Р.А.,  керівники студентських груп І-IІ курсів;

-  інформаційно-освітній  захід  на  тему:  “Відзначення  40-річчя  з  дня

створення  першої  української  правозахисної  організації  —  УГГ  сприяння

виконання Гельсінкських угод” - Селібова М.Г.,  керівники студентських груп І

курсів;

-  тематичні  заходи  “Про  відзначення  у  2016  році  Дня  Гідності  та

Свободи”:  урочистості  до Дня Гідності  та Свободи — Рівненський обласний

академічний  український  музично-драматичний  театр;  кінолекторій

“Документальна хроніка  подій революції Гідності та Свободи”;  інформаційні

тематичні  хвилинки  до   Дня  Гідності  та  Свободи  —   Сабадишин  Р.О.,

Бухальська С.Є., Патяка О.О.,  керівники студентських груп І-IV курсів;

-  тематичні  заходи  до  Дня пам’яті  жертв  Голодомору  (четверта  субота

листопада): конкурс інформаційних стіннівок; кінолекторій; всеукраїнська акція

«Засвіти свічку»;  тематичні лекції -   Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Патяка

О.О., Переходько Н.М.,  керівники студентських груп І-IV курсів;

- тематичні заходи до 6 грудня - Дня Збройних Сил України: інформаційна

стіннівка; робота  волонтерських  груп  -    Сабадишин  Р.О.,  Бухальська  С.Є.,

Литвин І.Л., керівники студентських груп І-IV курсів;

-  цикл  заходів  відзначення  Дня  Соборності  України,  98-ї  річниці  цикл

заходів  проголошення  Акта  Злуки  Української  Народної  Республіки  та



Західноукраїнської Народної Республіки:  - тематичні інформаційні хвилинки в

студентських групах на тему:  «22 січня — День Соборності  України та 98-ї

річниці  проголошення  Акта  Злуки  Української  Народної  Республіки  та

Західноукраїнської  Народної  Республіки»;  перегляд  та  обговорення

документальної  стрічки «Зима,  що нас  змінила» про подвиг Героїв Небесної

Сотні;   кінолекторій  на  тему:  «Історична  хроніка  подій  проголошення  Акта

Злуки  Української  Народної  Республіки  та  Західноукраїнської  Народної

Республіки»;  світлини,  тематичні  книжкові  виставки   у  читальній  залі

бібліотеки  та  кабінеті  історії  на  тему:  «Національне  державотворення:

Українська революція 1917 — 1921р.р.»; лекція-презентація на тему: «Соборна.

Вільна.  Неподільна моя Україна» -  Сабадишин Р.О.,  Бухальська С.Є.,  Патяка

О.О., Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б., Мельничук Н.М.;

-  виховна  година  на  тему:  «Про  99-у  річницю  легендарного  бою  під

Крутами (до 29 січня – Дня пам’яті героїв Крут)» - Кукурудза А.Р.; 

-  виховна  година  на  тему:  «73  –я  річниця  визволення  м.  Рівне  від

німецько-фашистських загарбників» - Мельничук Н.М.;

-  виховна  година  до  Дня пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні:  інформаційна

стіннівка;  Урок-реквієм  «А  сотню  вже  зустріли  небеса»  -  Бухальська  С.Є.,

Колінчук В.В.;

-  цикл  заходів  до  Міжнародного  дня  рідної  мови  (21лютого):  конкурс

інформаційних стіннівок; мовознавчі години на тему: «Рідна мова материнська»

до  Міжнародного  дня  рідної  мови  (21лютий);  мовознавчий  патруль:

«Розмовляти  українською  —  це  модно!»  -  Артеменко  Л.В.,  Білецька  В.С.,

Остапчук Р.А.;

-  науково-пошукова  студентська  конференція  «500-річчя  Реформації»  -

Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Патяка О.О., Кукурудза А.Р., Артеменко Л.В.,

Переходько Н.М., Мельничук Н.М.;

- мистецька  вітальня  до  Дня  народження  Тараса  Шевченка

українського  поета,  художника,  мислителя  «Особисті  сторінки  Тараса

Шевченка» - Бухальська С.Є., Артеменко Л.В., Переходько Н.М., Сергеєва Г.М.;



-  цикл  заходів  до  Всесвітнього  дня  захисту  дітей.  Всеукраїнська  акція

«Молодь проти насильства» - Басюк Л.М., Мельничук Н.М.;

- виховні години до Дня Конституції України - Казмірук Л.П., Шульжук

Ю.М., Корольчук І.Б.

Особливої  уваги заслуговують заходи правового спрямування, наприклад:

-  «Про  відповідальність   педагогічних  працівників  і  студентів  за

здійснення  корупційних  правопорушень  і  хабарництва  при  виконанні

професійних обов’язків» - засідання педагогічної ради,  циклових предметних

комісій,  методичного  об’єднання  керівників  груп  —  Сабадишин  Р.О.,

Бухальська С.Є.;

-  цикл  бесід  на  тему:  «Про правову відповідальність та про заборону

тютюнопаління  в  навчальних  закладах,  в  установах  Міністерства  освіти  та

науки (Наказ МОН України № 855 від 08.11.2004 року)» -  класні  керівники,

Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б.;

-  «Про  правову  відповідальність  розпивання  спиртних  напоїв  у

громадських місцях та  вживання алкоголю неповнолітніми» - класні керівники,

Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б.;

-  «Про  дотримання  правил  вуличного  руху  працівниками,  студентами

коледжу» - класні керівники, Казмірук Л.П., Шульжук Ю.М., Корольчук І.Б.;

- тиждень безпеки дорожнього руху: профілактичні бесіди на тему: «Про

дотримання правил вуличного руху працівниками, студентами коледжу»;  урок

на тему:  «Безпека на дорозі — безпека життя» - Бухальська С.Є.,  Басюк К.В.

викладачі першої долікарської допомоги, класні керівники студентських груп,

вихователі гуртожитків; 

-  інформаційно-освітній  захід  на  тему:  “Відзначення  40-річчя  з  дня

створення  першої  української  правозахисної  організації  —  УГГ  сприяння

виконання Гельсінкських угод” - Селібова М.Г.;

-   тематичні  лекції,   круглі  столи  правового спрямування   «9  грудня -

Міжнародний день боротьби з корупцією» та «10 грудня - День прав людини» -

Карпюк Н.В., Бухальська С.Є., викладачі права;



-  цикл   заходів  відповідно  до  Плану  освітніх  заходів  із  реалізації

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

“Жінки,  мир,  безпека”  на  період  до  2020  року;  Плану  освітніх  заходів  із

реалізації  обласної  комплексної  програми  профілактики  правопорушень  та

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, Плану роботи Ради профілактики

правопорушень на 2016-2017н.р.

Варто  відмітити  ефективність  проведення  професійно  зорієнтованих

освітніх  заходів  у  формуванні  фахової  компетентності  студентів-медиків,

зокрема:

-  до  Дня  фармацевтичного  працівника:  екскурсія-презентація  аптечних

закладів м.Рівне;  екскурсія-презентація фармацевтичного заводу “Дарниця” м.

Київ. - Сірко Н.М.,  Захарко Н.В.,викладачі фармацевтичних дисциплін, класні

керівники відділення «Фармація»; 

-  до  Дня (24 вересня)  боротьби з  серцево-судинними захворюваннями:

екскурсія-презентація  роботи  кардіологічних  відділень  лікувальних  закладів

м.Рівне; доброчинна допомога пацієнтам кардіологічних відділень лікувальних

закладів м.Рівне  “Кошик вітамінів” - Сьома О.І.,  Примачок Л.Л. Смоляк В.Р.,

викладачі  терапевтичних дисциплін  класні  керівники  відділення  «Лікувальна

справа» (9,11); 

- до Міжнародного дня лікаря (1 понеділок жовтня): екскурсія-презентація

роботи  терапевтичних  відділень,  дитячих  відділень,  хірургічних  відділень

лікувальних  закладів  м.Рівне;  екскурсія-презентація  роботи  Перинатального

центру  та  гінекологічних  відділень;  лабораторій  лікувально-профілактичних

закладів м.Рівне;  зустріч студентів із фахівцями медичної галузі Рівненщини -

Коробко Л.Р., Баб’як О.В., Гуз Н.Ф., Маркович О.В., Ничик Б.В., Рєзніков А.С.,

викладачі клінічних дисциплін;

- круглий стіл, приурочений до Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом

(24 жовтня) - Рєзніков А.П., Редько Н.В.;

- до Всесвітнього дня боротьби з онкозахворюваннями та до Всесвітнього

дня  онкохворих  дітей:  тематична  лекція  на  тему:  «Організація  онкологічної



служби в Україні»; доброчинна акція «З надією в серці»  до  Всесвітнього дня

боротьби  з  онкозахворюваннями  та  до  Всесвітнього  дня  онкохворих  дітей  -

Коробко Л.Р.,  Коробко С.Р.,  Якобчук В.В., Попович Н.В.,  студенти відділення

«Сестринська справа»;

-  до  професійного  Дня  стоматолога:  навчально-виховний  семінар

«Стоматологічний дискус»;  бінарний виховний захід  «Урок  стоматологічного

здоров’я»  для  учнів  ЗОШ №4 м.  Рівне -  Палапа  В.В.,  Лисиця  Д.Л.,  Лисиця

Ю.С., студенти відділення «Стоматологія»;

-  профорієнтаційна  екскурсія-презентація  роботи  травматологічного

відділення  центральної  міської  лікарні  м.Рівне  на  тему:  «Сучасні  аспекти

догляду за хворими» до 11 лютого — Всесвітнього дня хворого - Смоляк В.Р.,

Борисюк І.О., студенти відділення «Сестринська справа» (9);

-  профілактичні  бесіди:  «24  —  березня  Всесвітній  день  боротьби  з

туберкульозом (ВООЗ)»;  «Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі,  профілактика

та  лікування»  -  зустріч  із  Миколою  Ординським,  обласним  фтизіатром  -

Резніков    А.П.,  студенти  відділення  «Сестринська  справа»  (9),  «Лікувальна

справа» (9);

- оздоровчий тренінг до 7 квітня — Всесвітнього деня здоров’я (ВООЗ);

екскурсія-презентація роботи кабінету лікувальної фізкультури та механотерапії

Рівненського  обласного  спеціалізованого  диспансеру  радіаційного  захисту

населення - Пелешок О.О.,  студенти відділення «Лікувальна справа» (11);

- круглий стіл: «17 квітня — Всесвітній день гемофілії» - Турпакова В.Є.,

Єгер О.Й., студенти відділення «Сестринська справа» (9);

- тематична лекція до Всесвітнього дня боротьби з малярією (ВООЗ ) 25

квітня — Редько Н.В., студенти відділення «Лікувальна справа» (11);

-   зустріч-поколінь  студентів  І  курсу  відділення  «Лікувальна  справа»

(9,11),  «Сестринська  справа»  (9,  11)  та  випускниками  1997року  відділення

«Лікувальна справа» - Хомич К.М.;

- випускні урочистості студентів IV курсу відділення «Лікувальна справа»

(9,11),  «Сестринська  справа»  (9,  11),  «Фармація»  (9),  «Стоматологія»,



«Лабораторна  діагностика»,  «Фармація-бакалаврат»,  «Сестринська  справа-

бакалаврат» -  Сабадишин Р.О.,  Бухальська С.Є.,  Кочубей О.М., Тимощук А.С.,

завідувачі відділень, класні керівники.

Актуальними  у  виховній  роботі  коледжу  визначено  заходи  здоров’я

збережувального спрямування:

 до 1 грудня  виховні заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1

грудня) —Стерник В.М., Бурачик О.З.;

 до  1  березня  Всесвітнього  дня  імунітету  виховна  година:  «Медико-

деонтологічні  аспекти   імунізації  дітей»  -  Гуз  Н.Ф.,  студенти  відділення

«Лікувальна справа» (9);

 до  1  березня  Міжнародного  дня  боротьби  з  наркоманією  та

наркобізнесом: екскурсія-презентація роботи КЗ  Рівненський обласний  центр

психічного здоров’я населення на тему: «Наркозалежність.  Види наркотичної

залежності:  симптоматика  і  наслідки.  Догляд  за  наркозалежними  хворими»;

медико-профілактична  лекція-презентація  на  тему:  «Наркотики.

Наркозалежність. Підліткова наркоманія» - Щербатий А.А.;

 до 21 березня — Міжнародного дня людини їз синдромом Дауна виховна

година здоров’я збережувального спрямування на тему: «Сонячні діти, або діти

зі  синдромом  Дауна»  -  Бухальська  С.Є.,  Сергеєва  Г.М.,  студенти  відділення

«Лікувальна справа» (11);

 до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Дня

Чорнобильської трагедії виховна година — Демчук В.Б.;

 акція здорового способу життя «31 травня  - Всесвітній день без тютюну»

-  Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., завідувачі відділень, класні керівники;

 бесіди  на  тему:  “Запобігання  отруєнь.  Поширення  отруєння  грибами,

рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь. Запобігання отруєнь

хімічними речовинами”- керівники студентських груп;

 бесіди на тему: “Правила безпеки на воді” - керівники студентських груп.

Упродовж  2016-2017  н.р.  студенти  коледжу  активно  долучались  до

суспільно-корисної праці, зокрема організовано та проведено осінню та весняну



толоки– прибирання території коледжу та озелення спортмайданчика  — Кіщук

В.М., Іваницька П.Ф., Петренко В.П., Проказюк С.В.

Заслуговують  на  відзначення  проведені  заходи  художньо-естетичного

спрямування:

-  традиційний флористичний конкурс   “Подих осені”  – Бухальська С.Є.,

Сергеєва Г.М., студенти 1-го курсу;

- перегляд фільму “Криваві жнива” - Коробко Л.Р., Сірко Н.М.,  студенти

відділення «Сестринська справа» (11), «Фармація» (9);

-  до  Дня працівників  освіти  та  Міжнародного  дня  вчителя  (1  жовтня)

краєзнавчо-туристична  поїздка  “Колочава  —  закарпатське  село-музей”  -

Бухальська С.Є., Оксюта В.М.;

 до Всесвітнього дня музики (1жовтня) музикознавчі години — концерт

класичної музики в органній залі Рівненської обласної філармонії - Бухальська

С.Є.,  Демчук  В.Б.,  студенти  відділення  «Сестринська  справа»  (9,11),

«Фармація» (9, 11);

 музично-хореографічний  конкурс   «Шукаємо  таланти»  -  студенти

відділення  «Сестринська  справа»  (9,11),  «Фармація»  (9,  11);  «Лікувальна

справа»  (9,11),  «Стоматологія»,  «Лабораторна  діагностика»,  «Фармація-

бакалаврат» -  Сабадишин Р.О.,  Бухальська С.Є., Кочубей О.М., Тимощук А.С.,

завідувачі відділень, класні керівники.

 до  Міжнародного  дня  студента  (17  листопада)  —  концерт  студенти

відділення  «Сестринська  справа»  (9,11),  «Фармація»  (9,  11);  «Лікувальна

справа»  (9,11),  «Стоматологія»,  «Лабораторна  діагностика»,  «Фармація-

бакалаврат» -  Сабадишин Р.О.,  Бухальська С.Є., Кочубей О.М., Тимощук А.С.,

завідувачі відділень, класні керівники;

 вечір  польської  музики  та  поезії   в  залі  камерної  та  органної

Рівненської  обласної  філармонії  -  концерт  студенти  відділення  «Сестринська

справа» (9,11), «Фармація» (9, 11); «Лікувальна справа» (9,11), «Стоматологія»,

«Лабораторна  діагностика»,  «Фармація-бакалаврат»  -  Сабадишин  Р.О.,

Бухальська С.Є., класні керівники;



 до  3  березня  Всесвітнього дня письменника літературна вітальня  -

зустріч  з  літераторами  Рівненщини  —  Туровська  І.О.,  студенти  відділення

«Лікувальна справа» (9);

 театральні  вечори  —  перегляд  вистав  Рівненського  академічного

музично-драматичного театру до Міжнародного дня театру  - Бухальська С.Є.,

Лисиця Д.Л., Казмірук Л.П.;

Упродовж  2016-2017н.р.  студенти  коледжу  активно  долучились  до

волонтерської роботи, зокрема було надано:

 адресну допомогу 3-ом хворим дітям в розмірі 21 738 грн.,

 адресну допомогу батькам, загиблого бійця в АТО в розмірі 1 000 грн.,

 подарунки  та  доброчинний  концерт  для  вихованців  спеціалізованої

школи-інтернат для слабозорих дітей с.м.т. Клевань,

 подарунки (постільна  білизна)  -  допомога  вихованцям КЗ Рівненського

обласного навчально-реабілітаційного центру РОР,

 екскурсія  до  м.Луцьк  для  студентів-сиріт  та  студентів,  батьки  яких  є

учасниками АТО.

Варто відмітити співпрацю адміністрації, викладачів, класних керівників

студентських  груп,  вихователів,  батьків,  щореалізувалась  у  різноманітних

формах  роботи  родинно-сімейне  виховання,  зокрема:  загальноколеджні

батьківські збори — листопад, березень — Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є.,

Хмеляр  І.М.,  завідувачі  віділень,  класні  керівники  студентських  груп;

батьківські  дні  в  гуртожитках  —  Бухальська  С.Є.,   завідувачі  гуртожитків,

вихователі; свято Матері й родини в студентських групах — класні керівники

студентських груп. 

На основі аналізу організації та проведення виховної роботи в Рівненському

базовому медичному коледжі зроблено такі висновки та рекомендації:

1. заплановані  заходи  виховної  роботи  на  2016-2017н.р.в  коледжі

виконано;

2. відкриті  виховні  заходи  циклових (предметних)  комісій  психолого-

педагогічних і соціально-економічних дисциплін,  мови та літератури,



хімії,  фундаментальних,  стоматологічних,  медико-профілактичних,

терапевтичних дисциплін проведено на високому рівні;

3. керівникам  структурних  підрозділів,  викладачам,  керівникам

студентських груп посилити роботу антикорупційного характеру;

4. продовжити  реалізацію  запланованих  заходів Державної  соціальної

програми  протидії  торгівлі  людьми  на  період  до  2020  року  та

обласної  комплексної  програми  профілактики  правопорушень  та

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки;

5. соціально-психологічній  службі  посилити  роботу  щодо  сприяння

адаптації студентів нового набору;

6. надалі  в  студентських  групах  нового  набору  проводити  виховну

роботу  професійно  зорієнтованого  спрямування  —  пропагувати

професію медичного, фармацевтичного працівника;

7. в студентських групах посилити  морально-етичне виховання шляхом

проведення   годин  спілкування  класних  керівників  та  вихователів,

відкритих заходів;

8. класним  керівникам  студентських  груп,  практичному  психологу,

соціальному  педагогу,  вихователям  надалі  акцентувати  увагу  на

індивідуальну  роботу  зі  студентами  соціально-незахищених

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

перебувають в зоні АТО;

9. класним  керівникам  студентських  груп,  вихователям  гуртожитків

надалі пропагувати здоровий спосіб життя;

10.вихователям  гуртожитків  проводити  профілактичну  роботу  щодо

дотримання правил проживання в гуртожитку.

Заступник директора з виховної роботи                      
 к.п.н.                                                                                                 Бухальська С.Є.


