Звіт
про виховну роботу
на кафедрі сімейної медицини і терапії
2020 р.
Відповідальною за виховну роботу на кафедрі є доцент Кир’ян О.А. На
кафедрі наявний затверджений план виховної роботи кафедри на поточний
навчальний рік. Для забезпечення навчально-виховного процесу та покращення
індивідуальної роботи серед лікарів-інтернів та лікарів-курсантів призначені
куратори академічних груп. У кожного відповідального за лікарів-інтернів та
лікарів-курсантів в наявності щоденники кураторів, де відображені адреси
проживання лікарів, інформація про сімейне положення, можливі захоплення
лікарів-інтернів, успішність та проведення виховних бесід.
В індивідуальних планах викладачів відображені різноманітні форми і методи
виховної роботи в академічних групах лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. На
кафедральних нарадах регулярно заслуховують відповідального за організацію
виховної роботи на кафедрі та кураторів груп лікарів-інтернів, про що свідчать
протоколи методичних засідань кафедри та витяги з протоколів.
Наочність виховної роботи представлена стендом з виховної роботи, де
розміщена інформація щодо проведення обов'язкових тематичних заходів,
рекомендованих Постановою Верховної Ради України на 2020-2021 навчальний
рік, календарно-тематичні плани проведення інформаційно-виховних годин для
лікарів-інтернів та курсантів.
З метою патріотичного та художньо-естетичного виховання майбутніх лікарів
на кафедрі проводяться інформаційні години, щодо відзначення видатних подій
відповідно плану кафедри, затвердженого на засіданні кафедри на поточний
навчальний рік. В поточному році на кафедрі були організовані і проведені
наступні фіксовані тематичні заходи:
16.01.2020р. - 395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни
Чурай) (1625-1653), української народної поетеси, авторки широко відомих пісень.
13.02.2020р. - 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні.
12.03.2020р. - 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930),
української письменниці - шістдесятниці, поетеси.
Фіксовані тематичні заходи, які були заплановані на 23.04.2020р., 21.05.2020р.
та 4.06.2020р. не були проведені, в зв’язку із карантинними заходами, щодо
пандемії COVID-19.
24.09.2020р. - 175 років від дня народження українського письменника,
драматурга, актора, режисера, театрального діяча Івана Карповича КарпенкаКарого (Тобілевич) (1845-1907).
15.10.2020р. - 80 років від дня народження британського рок-музиканта,
співака, композитора, засновника і учасника гурту «Бітлз» Джона Леннона (19401980).
26.11.2020р. - День пам’яті жертв Голодомору
17.12.2020р. - 450 років від дня народження кошового отамана Запорозької
Січі, гетьмана реєстрового козацтва Петра Кононовича Сагайдачного (КонашевичСагайдачний) (1570-1622).
В рамках волонтерського напрямку роботи, співробітники кафедри прийняли
участь у волонтерському русі «Світло надії», залучившись до допомоги пацієнтам

Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні. Крім того, приймали участь
у вшануванні ветеранів кафедри. В рамках військово-патріотичного виховання
співробітники кафедри постійно проводили лікувально-діагностичну допомогу
пацієнтам-учасникам АТО, ООС, вимушеним переселенцям із зони АТО,
ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам бойових дій.
Постійно проводиться інформаційно-комунікативна робота завідувача та
колективу кафедри (телебачення, інтернет, періодична преса), для покращення
навчально-виховного процесу.
Всі співробітники кафедри ознайомлені та виконують положення плану заходів по
запобіганню хабарництва та корупції в академії. Випадки корупції на кафедрі
відсутні. Співробітниками кафедри та лікарями-інтернами проводяться щомісячно
зустрічі, щодо впровадження та дотримання академічної доброчесності у
сучасному навчальному процесі.
Лікарі-інтерни, куратори групп, співробітники кафедри прийняли участь у
загальноакадемічних та загальноукраїнських заходах:
17 січня 2020 р. відвідали виставку картин заступника директора ННІПО УМСА
Людмили Шилкіної, доцента кафедри сімейної медицини і терапії.
14 вересня 2020 р. лікарі-інтерни з відповідальною за виховну роботу доцентом
Кир’ян О.А., відвідали народний музей історії академії.

28 листопада 2020 р. лікарі-інтерни, куратори групп, співробітники кафедри
прийняли участь у щорічному національному пам'ятному дні в Україні - «День
пам’яті жертв голодоморів» та долучились до загальноукраїнської акції «Запали
свічку».

Таким чином, виховна робота на кафедрі сімейної медицини і терапії ведеться
згідно затвердженому плану виховної роботи та координується Центром
управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю «УМСА».
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