
ЗВІТ 

ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

за І семестр 2020/2021 н.р.



Виховну роботу 

серед студентів коледжу 

проводили 35 кураторів

медичне відділення: 

22 куратори

медичне відділення: 

10 кураторів
4



15 вересня - засідання органів 

студентського самоврядування

в режимі онлайн



21 вересня – День миру



23 вересня – онлайн засідання 

методичного об’єднання кураторів груп



1 жовтня - День працівників освіти



8 жовтня - екскурсія до Чернівецького 

національного університету

ім.Ю.Федьковича



9 жовтня – година спілкування

«Коронавірус: що потрібно знати та як діяти»



13 жовтня – обласний фотофлешмоб 

«Дякую захисникам України!»



13 жовтня - 209 років з дня 

заснування коледжу



24 жовтня - день Організації 

Об’єднаних Націй

або Міжнародний день ООН



28 жовтня – година спілкування

«Правила карантину в Україні: що потрібно 

знати та як діяти»



2 листопада - онлайн-опитування щодо 

якості онлайн-навчання на період 

карантину



4 листопада - засідання «Школи лідера» 



6 листопада - захід «Краса та велич 

української мови» з нагоди Дня української писемності

та мови



9 листопда - Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності



9 листопада - участь в обласному

онлайн засіданні методоб’єднання

викладачів української мови та 

літератури



11 листопада – конкурс фотосвітлин



11 листопада – конкурс фотосвітлин



12 листопада - Всесвітній день 

боротьби з пневмонією



13 листопада – всесвітній день 

доброти



13 листопада - участь у відкритті програми 

особистісного та професійного розвитку молоді 

«Державотворець» (Голова студради коледжу 

Владислв Данилюк)



16 листопада – Міжнародний день 

толерантності



16 листопада – результати 

конкурсу світлин

(за результатами онлайн-голосування)

І місце Юлія ШИПУЛІН

ІІ місце Крістіна СУЧЕВАН

ІІІ місце Ольга ХУДИК



17 листопада - Міжнародний 

день студентів!



17 листопада - урочисте вітання з нагоди 

відзначення Дня студента 

(у режимі онлайн) 

Подяка голови Чернівецької 

обласної ради 

Тимофій ПІСЬМЕННИЙ- студент ІІІ

курсу ОПП «Лікувальна справа»

Подяка голови Чернівецької 

міської ради

Ірина НЕГРИЧ – студентка ІV курсу 

ОПП «Акушерська справа»

Вероніка МАТЕЙ – студентка ІІІ курсу 

ОПП «Сестринська справа»



19 листопада – участь в онлайн засіданні

методичного об’єднання заступників 

директорів з виховної роботи закладів 

фахової передвищої освіти Чернівецької

області



21 листопада – День Гідності

та Свободи



24 листопада - Науково-практична онлайн-

конференція «Медсестринство Буковини: 

сьогодення та перспективи»



17.11- 27.11 - цикл інормаційно-роз’яснювальних 

годин спілкування в дистанційному режимі на тему: 

«Булінг як актуальна проблема соціальної роботи 

сьогодення у молодіжному середовищі»



27 листопада - вебінар

«Світ без насильства» за участю 

практичного психолога



28 листопада – День пам’яті жертв 

голодомору  «Запали свічку пам’яті»



1 грудня - Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом



07 – 11 грудня - Всеукраїнський 

тиждень права



11 грудня – захід «Андрію, Андрію! На 

тебе маємо велику надію!» з нагоди Дня 

Андрія Первозваного



Голова студентської ради Чернівецького медичного 

фахового коледжу Владислав ДАНИЛЮК успішно пройшов 

регіональний етап програми особистісного та 

професійного розвитку молоді «Державотворець»  в 

онлайн-форматі, запровадженої з метою активізації 

участі молоді в процесах реформування та творення 

держави, розвитку відповідального лідерства та 

підвищення рівня громадянської активності молоді



19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця

А що відомо з історії?

Основною версією походження свята є історія про віруючого чоловіка із заможної сім’ї, 

який, аби недозволити трьом сестрам стати повіями через нестачу грошей на придане, 

три ночі підряд підкидав кожній з них у вікно шмат золота – це і був Миколай. 

Що основне – він робив це таємно, що надавало стало основою таємничості та віри у 

чудо в його наступників.

За життя він зробив чимало добрих справ та навіть став митрополитом.

Подейкували, що чоловік міг зцілювати невиліковно хворих людей одним дотиком.

Після смерті його тіло почало мироточити і Миколая визнали святим.

Свято Миколая відзначають у день його смерті – 19 грудня(6 грудня за Григоріанським 

календарем) та у день його перепоховання – 22 травня.



24 грудня – засідання Школи лідерів



Іменні стипендіати

Стипендія

облдержадміністраціїї

Софія Маковій – ІІІ 

курс ОПП «Сестринська 

справа»
Стипендія

обласної Ради (соціальна):

9 студентів з числа  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування



Грамоти до Міжнародного 

дня студента 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ТИМОФІЙ ПІСЬМЕННИЙ –

ІІІ курс ОПП «Лікувальна справа»

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІРИНА НЕГРИЧ – ІV курс ОПП 

«Акушерська справа»

ВЕРОНІКА МАТЕЙ – ІІІ курс ОПП 

«Сестринська справа»
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27Студенти сироти

Студенти з багатодітних сімей

Студенти інваліди

Студенти з малозабезпечених сімей

Напівсироти

Студенти, позбавлені батьківського 
піклування
Діти, учасників АТО

Соціальна група

2020/2021 н.р.



ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Чернівецького медичного коледжу БДМУ

на І семестр 2020/2021 н.р.

 Свято початку нового 

навчального року. Посвята 

у першокурсники. 

Вересень 

2020р.

Стрижаковська О.С.

Завідувачі відділень

Куратори груп нового 

набору

 Навчально-тренувальний

майстер-клас «Перша

медична допомога»

12.09. 2020р. Лесик Т.А.

 Міжнародний день миру 21.09.2020 р. Піцула Н.М.

 Відкриті години

спілкування на тему:

«Академічна

доброчесність», «Кодекс

честі коледжанської

спільноти Чернівецького

медичного фахового

коледжу»

23.09.2020 р. Куратори груп



 День працівників освіти 02.10.2020 р. Стрижаковська О.С.

Українець Л.П.

 День Української Армії (на

відділеннях)

09.10.2020 р. Кравчук Н.Д.

 День народження коледжу 13.10.2020 р. Студентський парламент

 Виховний захід «Покажи свої

таланти

28.10.2020 р. Попович Г.Б., Савчук Г.П.

Куратори груп нового набору

 Перегляд вистави (палац

«Академічний»)

24.10.2020 р.

1530

Стрижаковська О.С.

Куратори груп нового набору

 Науково-методична

конференція з нагоди Дня

української писемності та мови

09.11.2020 р. Стрижаковська О.С.

Авдіковська Л.М.

 Міжнародний день студента 13.11. 2020 р. Стрижаковська О.С.

Попович Г.Б.

Савчук Г.П.

 Міжрегіональний воркшоп

«Толерантність – запорука

людяності»

16.11.2020 р. Українець Л.П.

 Музичний лекторій при

Чернівецькій обласній

філармонії

Листопад 

2020 р.

Стрижаковська О.С.

Куратори груп

нового набору

 Андріївські вечорниці 11.12.2020 р. Андрієш Т.Ю.

Свято новорічної ялинки 18.12.2020 р. Гаврилюк М.Д.


