
 
                                                                                            

 

 

 



    

№ 

з/п 

Зміст Термін Відповідальний 

                                     І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1 Рейд-огляд кімнат до поселення студентів. Складання 

списків на поселення у гуртожиток. 

1.09.2022 Вихователь, 

комендант 

гуртожитку 

2 Поселення до гуртожитку 1.09.2022 Вихователь, 

комендант 

гуртожитку. 

3 Визначення старостів поверхів, організація чергування на 

поверхах. 

до 08.09.2022 Вихователь 

 

4 Організувати і провести збори мешканців, що проживають 

в гуртожитку.  

Порядок денний: 

а) ознайомлення студентів нового набору з правилами 

внутрішнього розпорядку; 

б) про стан збереження державної власності у гуртожитку 

та засоби його поліпшення. 

в) ознайомитися з алгоритмом дій за підозри covid-19 

г) дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги 

вересень Вихователь, 

студентська рада 

гуртожитку 

5 Скласти та затвердити план роботи Ради гуртожитку вересень Вихователь, 

студентська рада 

гуртожитку 

6 Організувати самоврядування по поверхах (робота комісій). вересень Вихователь, 

студентська рада 

гуртожитку 

7 Скласти характеристику соціальної категорії студентів. вересень Вихователь, 

студентська рада 

гуртожитку 

8 Організація роботи кімнат самопідготовки. вересень   Вихователь, 

студентська рада 

гуртожитку   

9 Проводити рейди перевірки та місячники під девізом: «У 

гуртожитку жити – у мирі та злагоді бути». 

щомісяця Голова Ради 

гуртожитку, 

вихователь 

 

10 Проводити засідання Ради гуртожитку раз на місяць Голова Ради 

гуртожитку, 

вихователь 

  

11 Провести декаду студентського самоврядування листопад Члени Ради 

гуртожитку 

12 Провести підсумкові збори мешканців гуртожитку. грудень, 

травень 

Вихователь, 

члени Ради 

гуртожитку 

13 Провести звітно-виборчі збори мешканців гуртожитку з 

порядком денним: 

а) звіт голови Ради гуртожитку про виконання роботи за 

2022-2023 н.р.; 

б) звіт голови санітарно-побутової комісії; 

в) звіт голови культурно-масової комісії; 

г) вибори нового складу ради гуртожитку. 

квітень 2022 Адміністрація 

коледжу 

Голова Ради 

гуртожитку, 

вихователь 

 

14 Приймати участь у роботі семінарів курсових керівників,  за планом Вихователь 



педраді, загальноколеджних традиційних виховних заходах. 

 

 

                                 ІІ. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ 

1 Поселення студентів нового набору вересень 

 

Вихователь, 

комендант 

 

2 Ознайомлення студентів з правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, правилами пожежної безпеки 

вересень Вихователь, 

комендант 

 

 

3 Вечір для першокурсників «Посвята у самостійне життя» вересень Вихователь, 

Рада гуртожитку 

4 Пізнавально-розважальна програма «Запали свою зірку» жовтень 

 

Рада гуртожитку 

5 Провести анкетування з метою вивчення інтересів, нахилів 

та звичок мешканців 

вересень Вихователь, 

психолог 

6 Провести бесіду на тему: «Гуртожиток – наш другий дім» 

 

 

 

вересень Вихователь 

 

7  Година спілкування «У дружбі наша сила» жовтень Вихователь 

 

8 Організувати зустрічі студентів-першокурсників, які 

мешкають в гуртожитку, з психологом з питань адаптації до 

самостійного життя і профілактики міжособистісних 

конфліктних ситуацій 

Протягом року Вихователь, 

психолог 

9 Виявлення студентів з асоціальною поведінкою. Бесіди з 

ними з тем: «Профілактика запобігання шкідливих звичок» 

Протягом року Вихователь, 

психолог 

    

                                  ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА ЗА НАПРЯМКАМИ 

                                      1. Національно-патріотичне виховання 

1 Виховний захід  «Ваш світлий подвиг незабутній» до Дня 

партизанської слави 

вересень 

 

Вихователь 

2 Віртуальна екскурсія «Від гетьмана до Президента 

України» 

вересень Вихователь 

3  Виховна година «Нам не забути днів війни»    до Дня 

визволення України від німецько-фашистських загарбників 

вересень Вихователь 

4 Виховні бесіди: "Україна –  європейська держава ", "Історія 

української державності", «Особистість. Патріот. 

Інноватор», «Збройні сили України – вірність та звитяга» 

вересень, 

жовтень 

Вихователь 

5 Виховний захід «На захисті єдиної України» до Дня 

захисника України 

жовтень Вихователь 

6 Патріотичний квест «Лине слава козацька з далеких віків» 

до Дня козацтва 

жовтень Вихователь 

7 Віртуальна екскурсія «Подорожуємо козацькими 

стежками» 

жовтень Вихователь 

 

8 Виховна година «Свято Покрови - свято українських 

козаків» 

 

жовтень Вихователь 

 

9 Година спілкування «Кров жертв Батуринської 

трагедії стукає в наші серця!» 

листопад Вихователь 

 

10 Перегляд документального фільму «Революція гідності» листопад Вихователь 



  

11 Тематична виховна година «АТО: щоденна служба, 

щоденний подвиг» 

листопад Вихователь 

 

12 Вечір пам’яті жертв Голодомору "Сповідь моєї Вітчизни й 

її затамована біль". 

 

листопад Вихователь 

13 Проведення  зустрічей з волонтерами, учасниками АТО 

 

листопад Вихователь 

14 Брифінг «Виховання патріота України- стратегічна мета 

національно-патріотичного виховання сьогодення» 

грудень Вихователь 

 

15 Виховна година до Дня Соборності України «Великий день 

злуки» 

 

січень Вихователь 

 

16 Інформаційна година "Трагедія Крут: крізь призму 

минулого і сучасного" 

січень Вихователь 

 

17 Зустріч з воїнами – інтернаціоналістами. лютий Вихователь 

 

18 Виховна година під девізом «Борімося – поборемо!»до дня 

Пам'яті Героїв Небесної Сотні 

лютий 

 

Вихователь 

 

19 

 

Круглий стіл «Інноватор, здатний змінювати навколишній  

світ - ось хто поведе  Україну до змін у ХХІ столітті». 

лютий Вихователь 

 

20 

 

Віртуальна подорож-екскурсія «Поетичний віночок 

Кобзаря» 

березень Вихователь 

 

21 Конференція «Україна – шлях до Європи» травень 

 

Вихователь 

22 Конференція «Україна і Європа діалог культур та 

світоглядів» 

травень Вихователь 

                                      2.Інтелектуально-духовне виховання 

1 Виховна година «Загальнолюдські цінності» вересень  Вихователь 

2 Година спілкування «Особливості духовної та ментальної 

сфери українського народу». 

жовтень Вихователь 

 

3 Бесіди «Духовний світ сучасного студента», «Не можна 

лікувати тіло, не лікуючи душу», «Люби ближнього свого, 

як самого себе» 

 

листопад 

 

Вихователь. 

 

4 Вікторина «Видатні письменники ХХ століття» грудень Вихователь 

5 

 

Брейн-ринг «Все найцікавіше про Україну та українців» січень Вихователь 

 

6 Перегляд фільму «Скарби художньої світової культури» лютий Вихователь 

 

7 

 

Година спілкування з елементами тренінгу «Креативне 

самовираження студента» 

березень Вихователь  

 

8 Усний журнал «Гортаючи сторінки щоденників видатних 

людей» 

квітень Вихователь  

 

                                       3. Громадянсько-правове виховання 

1 

 

 Лекція "Знати та виконувати Закони України – священний 

обов’язок громадянина» 

вересень Вихователь  

 

2 Диспут»Свобода, чи вседозволеність?» вересень Вихователь  

3 Виховні бесіди «Права людини. Демократія та підтримка 

добрих ідей. Українська ідентичність» 

вересень Вихователь  

 

4 

 

Експрес-інформація «Міжнародний день ООН» жовтень Вихователь  



5 Брифінг «Як попередити торгівлю людьми та та 

експлуатацію» 

листопад Вихователь 

6 

 

Виховна година «Профілактика булінгу у студентському 

середовищі » 

листопад Вихователь 

7 Лекція „Формування правової культури молоді”. 

 

грудень Вихователь 

8 Брейн-ринг «Правовий орієнтир» грудень Вихователь  

 

9 Година спілкування «Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства та держави»  

січень Вихователь  

 

10 Усний журнал «Від байдужості до жорстокості один крок січень Вихователь  

 

11 

 

Вікторина «Запитання від  Феміди» лютий Вихователь  

 

12 

 

Диспут «Активна громадянська позиція – єдиний шлях 

стати господарем у власній державі» 

квітень Вихователь  

 

13 Акція «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста» травень Вихователь  

 

14 

 

Проводити тематичні зустрічі з: 

- працівниками правоохоронних органів; 

- працівниками пожежної служби міста; 

інспектором у справах неповнолітніх. 

Протягом року Вихователь  

 

                                           4. Морально-етичне виховання 

1 

 

 Бесіди: «Культура поведінки», «Що означає бути 

вихованою людиною?» 

вересень Вихователь  

 

2 Диспут «Етика спілкування» жовтень Вихователь  

 

3 

 

Година спілкування «Немає меж удосконаленню» листопад Вихователь  

 

4 

 

Благодійна акція «З вірою в серці» грудень Вихователь  

 

5 

 

Усний журнал «Ситуація: чи могло подібне статися з 

тобою?» (матеріал для обговорення з життя підлітків) 

січень Вихователь  

 

6 

 

Круглий стіл «Мовленнєвий етикет студентів-культурне 

обличчя нації» 

 

лютий Вихователь  

 

7 

 

Брифінг «Моральне виховання у спадщині видатних 

педагогів минулого та сучасного» 

березень Вихователь  

 

 

                                   5. Екологічне виховання 

1 

 

Виховна година «Екологічна культура – показник 

цивілізованості держави» 

вересень Вихователь  

 

2 

 

Круглий стіл «Регіональні, національні й глобальні 

екологічні проблеми в Україні» 

жовтень Вихователь  

 

3 

 

Година спілкування «Руйнівний вплив людини на 

навколишнє середовище та його наслідки» 

листопад Вихователь  

 

4 Екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом» березень Вихователь  

 

5 

 

Лекція «Чорнобиль – біль і трагедія України» 

 

квітень Вихователь  

 

6 

 

Брифінг «Міжнародне співробітництво в галузі збереження 

та відновлення довкілля» 

травень Вихователь  

 



7 

 

Бесіди «Люди, що ж ви робите з природою?», «Обіймемо  

Землю красою й любов’ю»; «Екологічне мислення: минуле 

і сучасне» 

червень Вихователь  

 

 

                               6. Художньо-естетичне виховання 

1 

 

Літературно-музичний вечір «У пісні співає душа народу » вересень Вихователь  

 

2 Зустріч  з митцями міста «Краса рідного краю » 

 

жовтень Вихователь  

 

3 Брейн-ринг «Видатні твори мистецтва» 

 

Листопад  Вихователь  

 

4 

 

 Година спілкування «Побут та естетична культура 

особистості» 

грудень Вихователь  

 

5 

 

Віртуальна подорож «Українське образотворче мистецтво в 

минулому і сьогодні» 

січень Вихователь  

 

6 

 

Виховна бесіда «Поговоримо про смаки» лютий Вихователь  

 

7 

 

Літературний вечір «Обрії кохання» березень Вихователь  

 

8 

 

Акція до Дня вишиванки «А над світом українська 

 вишивка цвіте» 

травень Вихователь  

 

9 

 

Вікторина «Творчість українських композиторів» травень Вихователь  

 

10 

 

Майстер-клас для дівчат «Сучасна зачіска» червень Вихователь  

 

11 

 

Вечори іменинників Протягом року Вихователь  

 

                                         7. Трудове та професійне виховання 
 

1 

 

 Усний журнал «Серце віддаю дітям», присвячений 100-й 

річниці від дня народження В.О.Сухомлинського  

вересень Вихователь  

 

2 Акція «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання та 

впорядкування території гуртожитку) 

Вересень Вихователь  

 

3 Зустріч з  ветеранами педагогічної праці «І ніякі роки не 

зітруть пам'ять про тих, хто сіють «розумне, добре, вічне»» 

жовтень Вихователь  

 

4  Виховна година «Ми працю славимо, що в творчість 

перейшла» 

листопад Вихователь  

 

5 Тематична година "Чи вірно я обрав професію?" грудень Вихователь  

 

6 Година спілкування «Твій вибір – життєвий успіх» січень Вихователь  

 

7 Бесіди «Учись берегти чужу працю»,  «Цікавий світ 

професій» 

березень Вихователь  

 

8 

 

Трудові десанти «Хай сяє гуртожиток рідний чистотою» квітень Вихователь  

 

9 Тематичний вечір-зустріч «Зорепадом летять роки» травень Вихователь  

 

10 

 

Круглий стіл «Педагогіка партнерства» травень  Вихователь  

 

 

 

11 Виховна година «Формула Нової Української школи, яка 

складається з 9 ключових компонентів» 

травень Вихователь  

 



                                 

 

 

                           8.Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

 

1 

 

Дайджест «Основи фізичної культури та спорту» вересень Вихователь  

 

2 Бесіди "Проблеми тютюнопаління", "Шкідливий вплив 

нікотину на молодий організм", "Що потрібно знати про 

наркотики", "СНІД – чума ХХ ст.", "Що обрати: паління чи 

здоров’я?", "Шкідливі звички – шлях у безодню", "Правда 

про наркотики"«За хмарою тютюнового диму» 

жовтень Вихователь  

 

3 Перегляд відеофільму «Алкоголізм – національне горе» 

 

жовтень Вихователь  

 

4 

 

Круглий стіл «Фізичне виховання як засіб забезпечення 

здоров’я, морального та культурного розвитку особистості» 

 

листопад Вихователь  

 

5 

 

Конференція «Подбай про себе та про своє здоров'я» грудень Вихователь  

 

6 

 

Усний журнал «Зупинись, доки не пізно» січень Вихователь  

 

7     Зустріч з лікарем-наркологом щодо профілактики 

вживання наркотичних речовин, тютюнових виробів та 

алкогольних напоїв. 

Зустріч з лікарем-гінекологом «Запобігання небажаної  

вагітності та венеричних захворювань» 

березень Вихователь  

 

 

8 Квест «Сучасна молодь за здоровий спосіб життя» з нагоди 

Всесвітнього дня здоров'я 

 

квітень Вихователь  

 

9 

 

Брифінг «Здорова молодь - здоров'я нації» травень Вихователь  

 

10 

 

Акція  “Один день без цигарки” травень Вихователь  

 

11 

 

Бесіди щодо збереження життя та здоров'я: «Дотримання 

правил безпеки під час літніх канікул»; «Дотримання 

правил дорожнього руху під час поїздок додому»; «Правила 

поведінки під час зимових канікул» 

Протягом року Вихователь  

 

                                                 9.Сімейно-родинне виховання 

 

1 Усний журнал «Таємниця ідеального подружжя» вересень Вихователь  

 

2 Відкрите обговорення із залученням соціальних служб 

«Шляхи подолання насильства в сім’ї»(до Міжнародного 

дня боротьби проти насилля). 

жовтень Вихователь  

 

3 Година спілкування «Батько і мати – два сонця гарячих» листопад Вихователь  

 

4 Розважальне свято «Веселий ярмарок сімейних звичаїв» 

 

грудень Вихователь  

 

5 Бесіди «Ми матір називаємо святою», «Родинне тепло в 

житті людини», «Роль батька у вихованні дитини»,  

 

січень Вихователь  

 

6 Диспут «Громадянська та соціальна відповідальність у 

шлюбі» 

лютий Вихователь  

 

7 Година спілкування «Становище жінки у сучасному березень Вихователь  



суспільстві»  

8 

 

Бесіда «Закони України про сім’ю, їх виконання» 

 

квітень Вихователь  

 

9 

 

Круглий стіл «Щаслива сім’я – запорука гармонійного 

розвитку суспільства» 

 

травень Вихователь  

 

                                               10. Гендерне виховання 

1 

 

Бесіда «Чим небезпечна рання вагітність?», «Про культуру 

почуттів» «Любов’ю дорожити вмійте».  

вересень Вихователь  

 

2 Зустріч з лікарем – гінекологом «Серйозні наслідки ранніх 

статевих  відносин » 

жовтень Вихователь  

 

3 Виховна година «Коли у світі тільки двоє» лютий Вихователь  

 

4 Круглий стіл «Відверта розмова про статеве  виховання та 

репродуктивне здоров’я» 

березень Вихователь  

 

5  Година спілкування "Психологія юнацької дружби", 

"Кохання у житті підлітків" 

червень Вихователь  

 

                                     ІV. КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 

1 

 

Вечір знайомств «Гуртожиток наш спільний дім» вересень Вихователь  

 

2 

 

Розважальне свято «Осіння симфонія квітів» жовтень Вихователь  

 

3 Спортивне свято «Козацькі розваги» жовтень Вихователь  

 

4  КВК до Дня студента листопад Вихователь  

 

 

5 

 

 Вечір відпочинку «Цінуймо мужність» грудень Вихователь  

Рада гуртожитку 

6 

 

Літературно-музичне свято «Українські вечорниці» грудень Вихователь  

Рада гуртожитку 

7 

 

Новорічний маскарад грудень  Вихователь  

 

 

8 

 

Розважальне шоу до Дня закоханих «Мій зможе» лютий Вихователь 

Рада гуртожитку 

9 

 

Розважально-літературний вечір «Шануймо дівчину, жінку, 

матір» 

березень Вихователь  

 

10 

 

Шоу-програма «Першоквітневі жарти» 

 

квітень 

 

Вихователь  

 

                                          V. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

                             ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ 

1 

 

Провести анкетування студентів, які проживають у 

гуртожитку, з метою виявлення творчих здібностей та 

інтересів, моральних, психологічних особливостей. 

вересень Психолог. 

вихователь 

2 

 

Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою 

цілеспрямованої виховної роботи. 

вересень Вихователь  

 

3 

 

Залучити обдарованих  і талановитих студентів до участі в 

різних заходах. 

вересень Вихователь  

 

4 

 

Проводити індивідуальні бесіди зі студентами по 

 адаптації у гуртожитку, особливо з першокурсниками. 

протягом року Вихователь  

 

5 Контролювати студентів-сиріт та надавати їм допомогу з протягом року Вихователь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 питань санітарії, моралі, естетики, залучати до участі у 

загальних заходах. 

 

6 

 

Здійснювати постійний контроль за культурою поведінки 

студентів, виконанням правил внутрішнього розпорядку. 

протягом року Вихователь  

 

7 

 

Бесіди „Формування гігієнічних навичок студентів” протягом року Вихователь  

 

8 

 

Проводити індивідуальні бесіди на теми: 

- «Чистота і порядок у гуртожитку»; 

- «Особиста гігієна та зовнішній вигляд»; 

- «Ціна краплини води»; 

- «Перш ніж запалити подумай»; 

- «Небезпечний секс та його наслідки»; 

- «Хто вітається першим»; 

- «Як ми поважаємо один одного»; 

- «Моя роль у колективі»; 

- «Раннє статеве життя»; 

- «Розподіл коштів»; 

- «Вчимось правильно спілкуватися»; 

- «Нас єднає один дах»; 

- «Посієш вчинок, виросте звичка»; 

- «Дорога і ми»; 

- «Права та обов’язки студентів»; 

- «Вчимося бути ввічливими»; 

- «Емоції в нашому житті, як ними керувати?»; 

- «Стоп насильству»; 

- «Вчимося бути організованими»; 

«Про організацію навчання, самопідготовки, відпочинку». 

протягом року Вихователь  

 

9 

 

Проводити роботу з батьками студентів, запрошувати 

батьків на бесіди з питань поведінки їх дітей, участі у 

загальних заходах. 

протягом року Вихователь  

 

10 

 

Підтримувати тісний зв'язок з приводу поведінки студентів 

у гуртожитку з заступником директора з виховної роботи, 

курсовими керівниками та психологом. 

протягом року Вихователь  

 



            

 

 
План 

виховної роботи в 

гуртожитку №1 

на вересень 2022-2022 н.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ 



НА ВЕРЕСЕНЬ 2022-2023 Н.Р. 
№ 

П/П 

 

Термін 

виконання 

Завдання та зміст діяльності Відповідальні за 

виконання 

1. 

 
Протягом 

місяця 
Ознайомлення з анкетними даними 

першокурсників зі складом їх родин 
Вихователь 

2. Щоденно Організація та контроль за чергуванням у 

кімнатах та поверхів гуртожитку 
Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
3. Вересень Організація роботи кімнати самопідготовки Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
4. Вересень Допомога в оформленні кімнат студентів-

першокурсників 
Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
5. Вересень  Збори з метою проведення інструктажу з 

техніки безпеки, пожежної безпеки, 

ознайомлення з місцями загального 

користування 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 

6. Вересень Провести бесіди: 

 «Посвята у самостійне життя» 

«Гуртожиток – наш другий дім» 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
7. Вересень Віртуальна екскурсія «Від гетьмана до 

Президента України» 

 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
8. Протягом 

місяця 

Індивідуальна робота з студентами схильними 

до правопорушення 

Вихователь 

9. Вересень Ознайомлення студентів з правилами та 

обо’вязками мешканців гуртожитку 

Дотримуватися алгоритму дій під час 

повітряної тривоги 

 

Вихователь 

10. Протягом 

року 

Здійснювати постійний контроль за культурою 

поведінки студентів, виконанням правил 

внутрішнього розпорядку 

 

 

 

 

Вихователь 

  

 

 

 

 Вихователь гуртожитку                                                      М.Р.Лисак 

 
                                                                                          Затверджую 

Заступник директора  

з виховної роботи 

_________Вергун Т.С. 



                                                                                                 _______________2022р 

 

 

 

 

 

                План роботи 
із студентами-сиротами 

гуртожитку №1 

на 2022-2023 н.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

П/П 

 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

 
Нарада з питань організації роботи із 

студентами- сиротами 
Вересень Вихователь 



2. Поселення студентів-сиріт в гуртожиток. 

Забезпечення необхідним інвентарем. 

Вересень Вихователь 

 
3. Ознайомлення студентів-сиріт з правилами 

проживання в гуртожитку, санітарно-

побутовими умовами. 

Вересень Вихователь 

 

4. Провести круглий стіл 

 «Гуртожиток – наш другий дім» 
 

Вересень 
Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
5. Проведення індивідуальної роботи  із 

студентами- сиротами 
 Протягом року Вихователь  

 
6. Організація спонсорської допомоги 

 

 

Вересень-

жовтень 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
7. Залучати студентів-сиріт до роботи в 

гуртках та секціях 

Протягом року Керівники гуртків 

8. Надання сиротам допомоги у придбанні 

необхідних речей 

 

Жовтень-

листопад 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 

9. Надання психолого-педагогічної допомоги 

студентам-сиротам 

Протягом року Психолог,вихователь 

10. Зустріч з міським  головою на свято 

Миколая 

Грудень Рада гуртожитку  

 

11. Організація виробничої практики Протягом року Майстри 

виробничого 

навчання,викладачі 

12. Робота з працевлаштування сиріт Протягом року Адміністрація 

13. Провести анкетування студентів-сиріт з 

метою виявлення їхніх інтересів та 

захоплень 

 

Вересень Вихователь 

14. Залучати студентів-сиріт до роботи органів 

студентського самоврядування 

 

Вересень Вихователь 

15. Залучати студентів-сиріт до тренінгів 

 

Вересень Психолог 

16. Провести бесіду “Хочу-можу-треба” 

 

Жовтень Вихователь 

17. Залучати студентів-сиріт до підготовки та 

проведення вечорів відпочинку 

Протягом року Вихователь 

18. Участь студентів-сиріт у засіданні круглого 

столу  “Моральна чистота стосунків між 

юнаком та дівчиною” 

Листопад Вихователь, рада 

гуртожитку 

19. Залучати студентів-сиріт до перегляду 

фільмів певної тематики 

Протягом року Вихователь,психолог 

20. Провести бесіди : 

«Емоції в нашому житті, як ними     

керувати?»; 

- «Стоп насильству»; 

- «Вчимося бути організованими»; 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

Грудень 

Вихователь,психолог 

 



 

 

 

 
 

 Вихователь гуртожитку                                                      Марія Лисак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         Затверджую 

Заступник директора  

з виховної роботи 

_________Вергун Т.С. 

                                                                                                 _______________2022р 



 

 

 

 

 

 

            ЦИКЛОГРАМА 

ЩОМІСЯЧНОЇ РОБОТИ 
Вихователя гуртожитку №1 

на 2022-2023 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тиждень Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1 Контроль за 

дотриманням 

правил 

проживання в 

гуртожитку, 

співбесіди з 

кураторами 

Робота з 

членами 

навчальної 

комісії 

Робота з 

ведучими 

вечорів 

відпочину 

Провести 

засідання 

клубу 

“Університе-

ту здоров’я” 

Робота з 

документами. 

Складання 

плану на 

тиждень,ведення 

щоденника 

спостережен 



груп з питань 

навчання та 

виховання. 
ІІ Аналіз 

індивідуальної 

роботи із 

студентами 

Зустріч з 

роботодавцями 

громадськістю 

району. 

Робота з 

членами 

житлово-

побутового 

сектору 

Робота з 

батьками: 

Зустрічі, 

бесіди по 

телефону 

Провести 

засідання 

клубу 

“Книга-наш 

скарб” 

Аналіз виховної 

роботи 

студентського 

самоврядування. 

Складання 

плану на 

тиждень, 

ведення 

щоденника 

спостережень 

 
ІІІ Робота з 

членами 

побутового 

сектора, 

вирішення 

побутових 

питань 

Організація 

прибирання в 

гуртожитку і 

на території 

Провести 

зустріч з 

письменни-

ками 

району 

Взяти  

участь в 

засіданні 

Ради 

гуртожитку 

з 

профілакти-

ки 

правопору-

шень 

Робота з 

документацією: 

складання 

плану, 

ведення 

щоденника-

спостережень 

ІУ Робота з 

документацією 

з техніки 

безпеки та 

питань 

охорони 

здоров’я і 

безпеки 

життєдіяль-

ності  

Засідання Ради 

гуртожитку. 

Оформлення 

документації 

Ради 

гуртожитку 

Аналіз 

індивідуаль-

ної роботи з 

студентами. 

Консульта-

ції з 

психологом 

Провести 

засідання 

клубу 

“Перспек-

тива” 

 

 

 
 
Вихователь гуртожитку                                                      Марія Лисак 

 

ПЛАН 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ 

НА ЖОВТЕНЬ 2022-2023 Н.Р. 
№ 

П/П 

 

Термін 

виконання 

Завдання та зміст діяльності Відповідальні за 

виконання 

1. 

 
Жовтень Вихователь, рада гуртожитку  

 
Вихователь 



2. Щоденно Організація та контроль за чергуванням у 

кімнатах та блоках 
Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
3. Вересень Організація роботи кімнати самопідготовки  

 

 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
4. Жовтень Круглий стіл «Регіональні, національні й 

глобальні екологічні проблеми в Україні» 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 

4. Жовтень Відкрите обговорення із залученням 

соціальних служб «Шляхи подолання 

насильства в сім’ї»(до Міжнародного дня 

боротьби проти насилля). 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 

5. Жовтень  Диспут «Етика спілкування» Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
6. Жовтень Виховна година «Свято Покрови - свято 

українських козаків» 

 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
7. Жовтень Пізнавально-розважальна програма «Запали 

свою зірку» 

 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 
8. Протягом 

місяця 

Індивідуальна робота з студентами схильними 

до правопорушення 

Вихователь 

9. Жовтень Виховний захід «На захисті єдиної України» 

до Дня захисника України 

 

Вихователь 

10. Протягом 

року 

Здійснювати постійний контроль за культурою 

поведінки студентів, виконанням правил 

внутрішнього розпорядку 

 

 

 

 

Вихователь 

  

 

 Вихователь гуртожитку                                                      Марія Лисак 

 


