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У зв’язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на території України було запроваджено дистанційну форму навчання.  

А з 24.02.22. у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні після 

широкомасштабного вторгнення Росії багато викладачів та студентів були 

евакуйовані за межі нашої країни.  

Відповідно, проведення запланованих масових подій виховної роботи 

офлайн, як у закладах освіти, так у закладах культури було обмежено або не 

проводились. Деякі були перенесені в онлайн.  

На кафедрі навчаються  групи МС, ЛД, СО та СТ. Зв’язок зі студентами у 

системах Viber, Вотсап, Meet, Zoom, Гугл-Клас, Moodle та ін. був постійний.  

Перші заняття у вересні 2021 р, викладачі проводили ще очно. Це було 

організаційне та індивідуальне спілкування щодо внутрішнього розпорядку 

роботи Академії, ознайомлення з розкладом занять та розміщенням аудиторій у 

навчальному закладі, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.  

Першого вересня 2021 р. куратором- викладачем Назар С. Л. у гр. ІІ СО-11 

проведена академічна виховна година, присвячена 30-річчю Дня Незалежності 

нашої держави. Після цікавої презентації, у якій приймали участь студенти, 

учасники заходу декламували улюблені вірші про Україну.  

Студенти групи оновили особисту анкету. Проведена бесіда «Організація 

розпорядку дня студента вищого навчального закладу». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Посвята у студенти фахових молодших бакалаврів 

 

 
 

У вересні 21 н.р. офлайн був проведений виховний захід по адаптації 

студентів нового набору у групах ІСТф+І СОФ куратором- викладачем 

Задорецькою О.Р. Проводилась бесіда -«Умови та особливості адаптації у новому 

навчальному колективі». 

Обов’язково проводився усіма викладачами інструктаж з техніки безпеки 

та протипожежної безпеки для студентів 

Студенти з куратором-викладачем Задорецькою О.Р. відвідали 28-й 

Форум видавців, що відбувався у Львові 15-19.09.2021. 

27-29 жовтня 2021 р. куратор-викладач Назар С.Л. разом із студентами 

групи ІІ СО-11 відвідали міжнародну стоматологічну виставку «Дентал-Україна» 

та  міжнародний стоматологічний форум. 

 

 
 



Куратор-викладач Антоненко Ю.О. проводила бесіди з студентами гр. 

ІІІМС11-13  та гр. ІІІ МСв11 щодо здорового способу життя. 

До Дня Захисників та Захисниць Вітчизни студенти групи ІІ СО-11 

(куратор-викладач Назар С.Л.) спільно з кафедрою внутрішньої медицини та 

організацією охорони здоров’я, студентським самоврядуванням взяли участь в 

акції волонтерської допомоги воїнам 24 ОМБР, 3-го механізованого батальйону 

(13.10.21р); до дня Святого Миколая (17.12.21 р.) та у показовому 

міжкафедральному виховному заході для здобувачів освіти і викладачів Академії 

до Дня Захисників та Захисниць України на тему: «Тобі, Україно, мій мужній 

народе, складаємо пісню святої свободи!» (18.10.2021 р.). 

 

 

 

 
 

Студенти гр. ІСОф+ІСОф на чолі з куратором- викладачем Задорецькою О.Р. 

долучились до акції привітання воїнів з Днем Захисника та Захісниць Вітчизни і 

взяли участь у формуванні передачі для них (жовтень 2021н.р.). Проведена 

зустріч із студентським капеланом. 

Всі викладачі проводили роз’яснювальну роботу серед студентів у стосовно 

принципів академічної доброчесності. А також знайомили студентів з 

принципами медичної деонтології. 



Куратор-викладач Антоненко Ю.О. виховує 

студентів на засадах християнської моралі: бесіди 

про допомогу, опіку над  немічними, здачу крові 

тощо.  

Знайомство з картинами видатних майстрів 

живопису в рамках курсу «Судова медицина» для 

магістрів-медсестер ІІ курсу у групі ІІ МС-31 

проводила доц. Нечипоренко Г.В. у ІІ семестрі 2022 

н. р. 

Куратор – викладач Задорецька О.Р. провела 

онлайн бесіду в гр. ІСОф+ІСОф «Правила 

дорожнього руху». Проведено також профілактичну 

роботу з метою попередження правопорушень та 

основами законодавства. 

Всі викладачі проводили роз’яснювальні 

бесіди зі студентами про відпрацювання 

пропущених занять: вимоги та терміни. 

07.02.22 р. (в online режимі) студенти гр. ІІ 

СО-11 (куратор-викладач  

Назар С.Л.) були присутні на показовій лекції у «майстер-класі» на тему: 

«Сучасні військові медичні протоколи надання медичної допомоги. Індивідуальна 

аптечка IFAK». 

 

 
 

Куратор –викладач Задорецька О.Р. онлайн провела бесіди в гр. ІСОф+ІСОф 

на теми «Перші симптоми вірусних інфекцій» та «Коронавірус (COVID-19): 

шляхи і методи поширення, симптоми захворювання та засоби профілактики». 

В онлайн режимі студентами гр. ІІ СО-11 (куратор-викладач Назар 

С.Л.)прослухано низку конференцій, тренінгів: 

-17.02.22 р. – «Особливості ортопедичного лікування дефектів твердих тканин» 

(онлайн лекція для студентів груп ІСО-11, ІІСО-11 кандидата медичних наук, 

директора фахового медичного коледжу ІФНМУ Бульбука О.І., яка була 

проведена в рамках реалізації академічної мобільності викладачів та студентів 

між різними  освітніми закладами); 

 

 



- 24.02.22 р. –«Психологічна готовність студентської молоді до професійної 

діяльності та кар’єрне становлення» (Науково-методичний центр ВФПО, 

відкритий онлайн-діалог з психологом  Вадимом Колесніковим); 

- 28.02.22 р. - «Надання медичної допомоги населенню під час воєнних дій. 

Досвід Британських колег» (організація Uni Safe). 

18. Викладачами Тісновець І.І. (ІСТ-11), Задорецькою О.Р. (ІСОф+ІСОф), Войтюк 

О.О. (ІІСОф+ІІЛДф) та Амізяном А.А. (ІСО-11) була проведена підготовка 

заходу: Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні 

«ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…ПРОСТО 

ЙДУТЬ..» запланованого на 25.02.2022 в 

онлайн-форматі. Захід не відбувся через 

початок у країні військового стану. 

19. Всі викладачі проводять серед студентів 

роз’яснювальну роботу стосовно 

волонтерської діяльності. Деякі студенти 

працюють волонтерами. Доц. Нечипоренко Г. 

В. брала участь у волонтерській роботі 

міських бібліотек. 

20. Куратор –викладач Задорецька О.Р. онлайн 

провела бесіду в гр. ІСОф+ІСОф на тему 

«Правила поведінки у військовий час». 

21. Студенти групи гр. ІІ СО-11 (куратор-

викладач Назар С.Л.)  12.04. 22 р. взяли участь 

у психологічному тренінгу «Стрес. 

Психологічна травма. Методи саморегуляції» 

(доповідач – викладач Академії к. мед.н. Ліщук Р.М.). 

 

22. Всі викладачі проводили аналіз 

підсумків навчання за перший та 

другий семестри, проаналізована 

успішність, пропуски студентів та 

допуск до екзаменаційної сесії. 

Впродовж навчального року 

підтримувався тісний контакт з 

батьками студентів. 
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