
ЗВІТ 

ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

за 2019/2020 н.р.



Виховну роботу 

серед студентів коледжу 

проводили 35 кураторів

медичне відділення: 

22 куратори

медичне відділення: 

13 кураторів
4



31 серпня - посвята першокурсників

у студенти

1 вересня – День знань



3 вересня – флешмоб проти спалаху 

кору в Україні



20 вересня - флешмоб «Ми за мир в 

Україні» з нагоди відзначення

Міжнародного дня миру



26 вересня - телемарафон 

«Я мрію ходити»!!!



26 вересня – книжкова подія-

фестиваль «Букфест»



2 жовтня - урочистості з нагоди 

Дня працівника освіти



10 жовтня - 208 років з дня 

заснування коледжу



11 жовтня – урочисте зібрання з 

нагоди Дня захисника України



12 жовтня – День хоспісної та 

паліативної допомоги



16 жовтня - семінар «Як захистити свої

права у сучасному світі»



6 листопада концерт «Музика навколо

нас» академічного камерного хору 

«Чернівці»



7 листопада - ІІ етап Х Міжнародного

мовно-літературного конкурсу



8 листопада - Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності



12 листопада - Всесвітній день 

боротьби з пневмонією



13 листопада - Міжнародний день 

студентів!

14 листопада - урочистості з нагоди

Міжнародного дня студента (Чернівецька

обласна рада)



15 листопада – урочистості з (нагоди

Міжнародного дня студента у сесійній залі

міської ради) 



20 листопада - перегляд вистави

«Шлях гідний пам`яті»



21 листопада – захід до Дня Гідності та 

Свободи



23 листопада – День пам’яті жертв 

голодомору – «Головне – пам’ятати»



27 листопада – засідання 

кураторів груп



28 листопада – участь в обласному

методичному об’єднанні викладачів 

украі ̈нської мови та літератури



1 грудня - Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом



4 грудня – зустріч з лауреатом премії 

«Гордість країни -2005» в номінації

«За мужність та самопожертву»



11 грудня – міський конкурс 

«Студент року – 2019»



12 грудня – прем’єра музичної

казки «Вечори на хуторі»



13 грудня – Андріївські вечорниці



9 –13 грудня - Всеукраїнський 

тиждень права



17 грудня – «Придбай пряник –

подаруй сироті свято»



19 грудня - День Святого 

Миколая Чудотворця



19 грудня – Творимо добро Центральний

палац культури

м. Чернівців



20 грудня – Особливі свята для 

особливих дітей

будинок-інтернат с. Магала



21 січня – випуск фахівців ОПП 

«Акушерська справа»



21 січня - зустріч з інспекторами

ювенальної превенції



22 січня – День Соборності України



29 січня – захід, присвячений 

пам’яті героїв Крут



29 січня - літературний захід

“…Є тисячі ланів, але один лиш мій”



29 січня – майстер-клас «Академічна 

культура як складова навчання 

студента-медика»



14 лютого – День Святого 

Валентина



23 лютого – обласний етап 

Всеукраїнської олімпіади



2 березня – день імунітету



4 березня – візит до музею 

Володимира Івасюка



21 травня– Онлайн-засідання 

методоб’єднання кураторів



22 травня – онлайн-засідання

студентського парламенту 



Іменні стипендіати

Стипендія
облдержадміністраціїї

І семестр – Пісьменний Тимофій

ІІ семестр – Пислар Юлія

Стипендія
обласної Ради (соціальна):

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



Лауреати премій
До Міжнародного дня 

студента

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПИСЛАР ЮЛІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

КИРИЯК ЛЮДМИЛА

МАКОВІЙ СОФІЯ



3; 
2%

44;
29%

27; 
18%

2; 
1%

41; 
27%

11; 
7%

24; 
16%

Студенти сироти

Студенти з багатодітних сімей

Студенти інваліди

Студенти з малозабезпечених сімей

Напівсироти

Студенти, позбавлені батьківського 
піклування

Діти, учасників АТО

Соціальна група

2019/2020 н.р.



ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Чернівецького медичного коледжу БДМУ

на 2020/2021 н.р.

 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.

Срижаковська 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.

 Урочисті збори, присвячені

випуску молодших

медичних спеціалістів

спеціальності 223

Медсестринство

спеціалізації «Акушерська

справа»

Січень

2021 р.

Стрижаковська О.С.

Попович Г.Б,

 День Соборності України

«Україна у моєму серці»

21.01.2021 р. Захарія В.І.

 Круглий стіл з нагоди

Всесвітнього дня боротьби

проти раку

04.02.2021р. Баняс Т.В.

 Захід, присвячений Дню

Святого Валентина

12.02.2021 р. Мігальчан І.О .



 Круглий стіл, присвячений

творчості Т.Г. Шевченка

04.03.2021 р. Студпарламент

 Музичний лекторій при

Чернівецькій обласній

філармонії Буковинський

ансамбль)

Березень 

2021 р.

Стрижаковська О.С.

Куратори груп нового 

набору

 Вшанування пам'яті жертв

Чорнобильської катастрофи

26.04.2021 р. Галичанська О.М.

 Всесвітній день поширення

знань про аутизм «Замкнені

всередині себе»

02.04 2021 р. Тофан Г.Д.

 Челендж до Міжнародного

дня спорту на благо миру та

розвитку

06.04 2021 р. Бамбурак В.Б.

 Всесвітній день здоров’я 07.04.2021 р. Українець Л.П.



 Виховний захід «Ми боремося за

українську землю» (зустріч з

ветеранами Великої Вітчизняної

війни, АТО) на відділеннях

07.05.2021 р. Куратори груп

 День матері 13.05.2021 р. Куратори груп

 Захід до Міжнародного дня

медичних сестер

12.05.2021 р. Савчук Г.П.

 День вишиванки 20.05.2021 р. Голова студентського 

парламенту

 Урочисті збори, присвячені Дню

медичного працівника

17.06. 2021 р. Стрижаковська О.С

Амелін П.М. – голова 

профкому

 Урочисті збори, присвячені

черговому випуску молодших

медичних спеціалістів

Червень

2021 р.

Стрижаковська О.С.

Попович Г.Б.

Савчук Г.П.



Виховну роботу серед студентів 

у 2020/2021 н.р.  проводитимуть 

_25_ кураторів 

медичне відділення:  16 кураторів

медичне відділення: 9 кураторів



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

НА 2020/2021 н.р.

 Визначення шляхів формування професійних

компетенцій майбутніх фахівців та формування

професійної культури

 Створення умов для посилення національно-

патріотичної направленості виховних заходів

 Дотримання основних положень Кодексу честі

коледжанської спільноти

 Підготовка до 210-ої річниці з дня заснування

коледжу



Заходи щодо активізації 

підготовки до 210-ої 

річниці з дня заснування 

коледжу
1. Розпочати пошукову роботу щодо відомих колишніх

випускників нашого закладу (викладачі, куратори).

2. Присвятити виховні заходи та години спілкування
вивченню історії коледжу (куратори).

3. Створити у бібліотеці коледжу постійно діючі
стенди, виставки, експозиції, присвячені відомим
випускникам коледжу (зав. бібліотеки).

 4. Залучати до пошукової роботи студентський
парламент, колишніх випускників залучати до
реєстрації у розділі Асоціація випускників на сайті
коледжу (заст. директора, куратори).



Дякую за 

увагу!


