
                                                               

                                                               ЗВІТ   

про проведення виховної роботи кафедри дерматології, венерології зі студентами  

                                 гуртожитку №7 за весняний семестр 2021р. 

          Викладачами  відповідальними за виховну роботу зі студентами в гуртожитку №7 в 

січні були проведені лекції, семінари, присвячені історії національно-визвольного руху 

початку ХХ століття в Україні, 100-й річниці Злуки, річниці від народження Степана 

Бандери. 

        Також кураторами груп були проведені зі студентами бесіди з формування здорового 

способу життя. Особлива увага була приділена правовій, духовній, художньо-естетичній, 

трудовій та екологічній культурам. 

       В січні 2021р. відповідальними за виховну роботу викладачами кафедри в гуртожитку 

№7 була проведена санітарно-освітня робота серед студентів, був перевірений санітарний 

стан, який відповідав задовільному. Під час відвідувань порушень громадського порядку не 

було. Старості гуртожитку №7 були відправлені в електронному варіанті інструкції щодо 

індивідуальних заходів гігієни та захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної 

протидії поширенню коронавірусу.  

        Кураторами  були проведені зі студентами бесіди з питань поваги до Конституції та 

законодавства України, державної символіки, державної мови. Були згадані знаменні та 

визначні дати лютого 2021 року. 

         11-го лютого 2015-го року, Указом Президента України № 69/2015 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в країні 

встановлено особливий пам’ятний день - «День Героїв Небесної Сотні», який відзначається 

тепер щорічно 20-го лютого. Це зроблено з метою увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, 

завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв 

Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - 

лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України, - йдеться в документі. 

         Вшанували загиблих Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя на Євромайдані 20 

лютого 2014 року.  

         21 лютого – міжнародний день рідної мови, 150 років від дня народження Лесі 

Українки. Дні пам’яті в лютому містять ряд важливих заходів і дат для соціального життя 

суспільства, тому проводиться посильна участь в пам’ятних заходах і святах. 

         Відповідальними за виховну роботу викладачами кафедри в гуртожитку №7 в березні 

була проведена санітарно-освітня робота серед студентів, був перевірений санітарний стан, 

який відповідав задовільному. На час карантину вірусної інфекції COVID 19, відвідування 

гуртожитку були обмеженими.        

      Відповідальними за виховну роботу викладачами кафедри в гуртожитку була проведена 

санітарно-освітня робота серед студентів, був перевірений санітарний стан, який віповідав 

задовільному. Під час відвідування порушення громадського порядку не було. На час 

карантину вірусної інфекції COVID 19, відвідування гуртожитку були обмеженими.  

       В квітні 2021р. старості гуртожитку №7 були відправлені в електронному варіанті 

інструкції щодо індивідуальних заходів гігієни та захисту, симптоматики та алгоритму дій 

щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу. Пропускний режим дотриманий. 



Санітарний стан задовільний. Загальне прибирання задовільне. Студенти з’являлись в 

гуртожиток на короткий термін – забрати речі або здавати іспит. В день відвідування гур 

тожитку знаходилось 60 чоловік.  

        12 травня 2021р. прочитана лекція  (ZOOM) студентам гуртожитку №7: «Шкірні 

прояви Лайм-бореліозу та постконтактна профілактика. Після лекції кожен з присутніх мав 

змогу задати питання, на які отримав рекомендації та поради, як діяти після укусу кліща.  

        20 травня 2021р. доцнетами Бабак І.Д. та Дашко М.О. проведений огляд студентів 

гуртожитку №7 до дня «Стоп меланома». Під час огляду дотримано всіх санітарно-

епідеміологічних норм з метою профілактики ковідної інфекції. Було оглянуто 52 студенти. 

Всім оглянутим студентам були надані рекомендації щодо застосування фото захисних 

кремів та правил поведінки при активній сонячній інсоляції.  
       Відповідальними за виховну роботу викладачами кафедри в гуртожитку була проведена 

санітарно-освітня робота серед студентів, був перевірений санітарний стан, який відповідав 

задовільному. Санітарно-епідеміологічний стан дотримується студентами та на прохідній 

працівниками гуртожитку. Під час відвідування порушення громадського порядку не було. 

Пропускний режим дотриманий. Загальне прибирання задовільне. 

         В червні 2020р. старості гуртожитку Парфенюку А. на електронну пошту була 

відправлена презентація на тему: «Догляд за руками під час COVID 19» для поширення  

інформації серед студентів.  

         Спілкування оn-line (ZOOM) було проведено в 19,20,21,22,23 групах 4 курсу медичного 

факультету кураторами груп: доц.Білинською О.А., доц.Асцатуровим Г.Є., доц.Дашко М.О. 

на теми:  

1. Профілактика та лікування паразитарних хворіб шкіри. 

2. Профілактика мікотичних уражень шкіри. Дерматологічна маніфестація при COVID. 

3. Загальна характеристика хворіб, що передаються статевим шляхом. Профілактика. 

4. Хвороби волосся. Процедури догляду після перенесеного COVID. 

 

 

 Завідувач кафедри 

дерматологіїї, венерології                                                           д.мед.н.,проф. Сизон О.О. 

Відповідальна за виховну роботу                                               к.мед.н., доцент Бабак І.Д.       

 


