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                                                                                    Заступник директора з                            

виховної роботи  
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 «__»______________2020р. 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                 

План виховної роботи в гуртожитку 

 
2020-2021 н.р. 

Захід  Дата виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

І. Організаційна робота 

1. 
Підготовка гуртожитку до поселення студентів 

Оформлення вестибюлю гуртожитка. 
серпень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

2. 

Забезпечити розміщення мешканців за 

попередньо складеним планом з видачею 

перепусток 

серпень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

3. 

Провести загальні збори студентів, поселених у 

гуртожиток: 

- ознайомлення мешканців гуртожитку з 

правилами внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку, їх правами та обов’язками 

- провести інструктажі по техніці безпеки та 

пожежній безпеці. 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

4. 

У звʼязку з короновірусною інфекцією 

- провести розʼяснювальну роботу серед 

мешканців гуртожиткущодо індивідуальних 

засобів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів короновірусної хвороби 

- розмістити інформацію про необхідність 

дотримання санітарно-гігієнічних норм при 

короновірусному захворюванні. 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

5. 

Організувати вибори органів самоуправління на 

загальних зборах гуртожитку: 

- старост поверхів; 

- голови ради гуртожитку та членів 

студентського активу 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

6. 
Заслухати на засіданні студентської ради 

гуртожитку: 

кожний 

понеділок міяця 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

6.1. 
Про роботу житлово-побутової  комісії, 

контроль за самопідготовкою до занять. 
вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.2. 
Про роботу культурно-масової комісії з 

організації дозвілля студентів у гуртожитку 
вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.3. Про організацію спортивної роботи в травень Рибак С. В. 



гуртожитку, ефективність використання 

«Тренажерної зали» 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.4. 
Про роботу студентської ради гуртожитку в І 

півріччі 
грудень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.5. 
Про підведення підсумків огляду-конкурсу 

«Краща кімната гуртожитку» 
березень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

6.6. 

Про роботу санітарної комісії, контроль за 

дотриманням чистоти і порядку, профілактиці 

поширення короновірусної інфекції, озеленення 

гуртожитку 

квітень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.7. 
Про дотримання студентами правил проживання 

в гуртожитку 
грудень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.8. 

Про роль тудентської ради гуртожитку в 

підготовці до здачі ЗНО та державних 

випускних екзаменів 

червень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

6.9. 
Про підсумки роботи ради гуртожитку за ІІ 

півріччя 
липень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

рада гуртожитку 

7. 
Організувати роботу в кімнаті  самопідготовки з 

18 до 20 год. 
щоденно 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

7. 

Проводити  засідання ради, старостату 

гуртожитку, загальні збори студентів 

гуртожитку. 

щопонеділка 
Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

8. 

Контролювати стан успішності і дисципліни 

студентів, дотримання ними правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

щоденно 
Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

9. 

Організувати зустрічі студентів гуртожитку з 

медичними працівниками щодо профілактики та 

запобіганню розповсюдження короновірусної 

інфекції. 

вересень, 

жовтень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

10. 

Провести анкетування студентів, вивчати їх 

інтереси та нахили їх з метою залучення до 

занять в різних гуртках 

вересень 
Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

11. 
Провести збори з юнаками, що проживають в 

гуртожитку 
жовтень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

12 

Завести журнали обліку студентів, 

проживаючих у гуртожитку, чергування на 

поверхах, у кімнаті відпочинку, душовій, 

журнал для зауважень чергових викладачів, 

,кураторів, робочі журнали на вахті 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

ІІ. Виховання загальнолюдських моральних цінностей 

2.1. 

Вивчати особливості характеру студентів з 

метою формування коллективу, провести 

анкетування «Ти ї твоя сімʼя » 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

2.2. 

Поповнити холи на поверхах,світлицю новими 

матеріалами, експонатами, літературою, новою 

інформацією 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

студентський 

актив 



2.3. 
Взятии участь у проведенні урочистої лінійки до 

Дня знань 
вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

студентський 

актив  

2.4. 

Провести виставку-конкурс на кращий осінній 

мотив «Осінні барви», конкурс вишиванок та 

кращих поробок. 

жовтень   

квітень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

2.5. 

Провести бесіди:  

- «Профілактичні заходи запобіганню короно 

вірусної інфекції»; 

- « Навчання під час карантину»; 

- «Мова моя соловʼїна»; 

- «Шлях довжиною в століття»; присвʼячений 

сторіччю колледжу; 

- «Учитель – перед іменем твоїм»; 

- «Чистота – залог здоровʼя»;  

- «Вогонь- друг чи ворог?»; 

- «Бути здоровим – престижно»; 

- «Маленькі патріоти великої країни»; 

- «Попередження травматизму, пагубність 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, 

профілактика Сніду, інфекційних захворювань; 

- «Під знаком Купідона» до дні Святого 

Валентина; 

- «Мій світ без насильства»; 

- «Правила етикету»; 

- «Хай душ Шевченка нас єднає»; 

- «Пізнай свою професію»; 

- «Друга світова- шлях до примирення»; 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

 

 

 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

медпрацівники 

 

 

2.6. 

Провести вечори відпочинку, дискотеки: 

- вечір знайомств «Стань моїм другом»; 

- «Осінній калейдоскоп»; 

- «Студентський зорепад»; 

- «Українські вечорниці »; 

-  «Новорічний бал-маскарад»; 

- День Святого Валентина – свято закоханих» 

-Міжнародний жіночий день - «Жінка- весна»  

- «Велекодній танок»; 

День памяті ветеранів  другої світової війни -  

- «День примирення»; 

- «Доторкнись серцем до краси і любові». 

 

 

вересень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

лютий 

березень 

 

 квітень 

травень 

червень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 рада гуртожитку 

2.7. Провести конкурс « Міс та містер гуртожитку» 

травень Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 рада гуртожитку 

2.8. 
Організовувати літератміурні читання до 

Шевченківських днів «Наш Кобзар»; 

березень Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

2.8. 

Організувати зустрічі: 

- з випускниками коледжу  

 - з дільничим міліціонером;  

 

жовтень 

 

квітень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 



 
- з дільничим лікарем; 

 

листопад 

 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

2.9. 
Провести конкурс на кращий інтер’єр кімнати в 

гуртожитку 
грудень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

рада гуртожитку 

2.10 
Організувати виставку вишиванок до 

Великодніх свят 
квітень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

рада гуртожитку 

2.11 

Виховувати почуття гуманності, милосердя, 

доброти. Продовження акції милосердя 

«Давайте допоможемо!» 

протягом року 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

рада гуртожитку 

ІІІ. Трудове виховання 

3.1. 
Організувати чергування на поверхах в 

гуртожитку та біля гуртожитка. 

протягом року Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

рада гуртожитку 

3.2. 
Проводити роботу гуртків «Кулінарія», «Hand 

Made», «Рукоділля». 

протягом року 
Свідунович О.М 

3.3. 

Проводити рейди-перевірки за економію 

електроенергії, води, збереження майна 

гуртожитку 

раз в місяць Рибак С. В. 

Свідунович О.М 

Скуратівська Н.І. 

рада гуртожитку 

3.4. 
Проводити санітарні дні гуртожитку та 

прибирання прилеглої території 
щосереди 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

3.5. 
Забезпечити контроль за годинами 

самопідготовки та створити умови для навчання 
щоденно 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

3.6. 
Залучати студентів до громадсько- корисної 

роботи в гуртожитку 

протягом року Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

ІV. Правове виховання 

4.1. 
Провести бесіду-зустріч «Обовʼязки та права 

студентів» 
вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

4.2. 
Провести зустріч з представниками громадських 

організацій 
лютий 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

студ.актив 

4.3. 
Проводити засідання комісії правового 

виховання 
раз в квартал 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

4.4. Провести бесіду «Булінг не для нас» протягом року 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

4.5. 

Доводити до відома студентів накази дирекції 

про порушення дисципліни та порядку 

студентам колледжу. 

протягом року 
Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

V. Фізичне виховання 

5.1. 
Брати участь у проведенні спортивних заходів, 

туристичних походах 

згідно із планом 

коледжу    
Титорчук Л. В. 

5.2. 
Провести бесіди: 

- «Алкоголь друг чи ворог»; 

 

жовтень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 



- «Поаління та кальян». 

- Бути здоровим жити здорово». 

листопад    лікар 

5.3. 
Організувати роботу «Пренажерної зали» та 

«Кімнати для тенісу» 

щоденно Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

VІ. Індивідуальна робота з студентами 

6.1. 
Провести індивідуальну бесіду з кожним 

поселеним студентом.   
вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

6.2. 

Провести інструктажі, надати допомогу з 

користуванням газовими плитками, ознайомити 

мешканців з правилами протипожежної безпеки 

та місцями загального користування 

вересень 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

Скуратівська Н.І. 

6.3. 

Підтримувати зв’язок з батьками студентів, 

інформувати їх про поведінку мешканців 

шляхом листування та по телефону.  

протягом 

навчального 

року 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

6.4. 
Провести батьківські збори студентів 

гуртожитку 
два рази на рік 

брати участь у 

проведенні 

батьківських 

зборів 

VІІ. Методична робота 

7.1. 

Вивчати досвід роботи вихователів інших 

навчальних закладів з питань виховання та 

організації дозвілля молоді 

протягом року 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

7.2. 

Брати участь в обласних методичних об’єднання 

для вихователів навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації 

2 рази в рік 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

7.3. 

Підвищувати фаховий рівень вихователя, 

використовувати новітні форми та методи 

виховної роботи 

2 рази в рік 

Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

                                                                           

 

 

                                                                          Вихователі: Рибак С. В. 

Свідунович О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


