
                                               Затверджую            
                                                                                                  Заступник директора з навчальної роботи

                                                                                         КЗ «Новгород-Сіверського фахового
                                                                       медичного коледжу» ЧОР

            ________Я.В.Недашківська

План виховної роботи
 гуртожитку 

на 2020-2021 навчальний рік

№ Захід Дата Відпові-
дальний

Відмітка про
виконання

І. Організаційні заходи
1 Провести поселення в гуртожиток Серпень Вихователь

Комендант
Вивчення індивідуальних особливостей 
студентів які проживають в гуртожитку

Протягом року Вихователь

2. Проведення загальних зборів студентів 1 раз на 
семестр

Вихователь 
Комендант 

3 Допомога першокурсникам в оформленні 
кімнат.

Протягом 
місяця

Вихователь
Комендант

4 Засідання студради  та обговорення кандидатур 
на керівні посади

1 раз на 
семестр

Студрада 
Вихователь

5 Постійно проводити засідання студради з 
актуальних питань 

Протягом року Студрада 
Вихователь

6. Збори по поверхах з метою вибору старост 
кімнат, блоків та поверхів.

Протягом року Вихователь 

7 Бесіда по поверхах з питань:
- Режим дня гуртожитку;
- Правила проживання в гуртожитку.

1.09. - 3.09. Вихователь

8 Збори по поверхах з метою проведення 
інструктажу по техніці безпеки.

6.09. Вихователь

9 Систематично слідкувати за дотриманням 
правил проживання в гуртожитку.

Постійно Вихователь

10 Контролювати випуск стінгазет "Шприц" та 
"Інформаційного вісника" на різноманітну 
тематику

Протягом року Студрада 
Вихователь

11 Допомога студентам в естетичному оформленні
кімнат та блоків, у створенні затишку для 
активного навчання і відпочинку.

Протягом року Вихователь
Комендант

12 Організувати і взяти під контроль:
- чергування в кімнатах та блоках;
- чергування по поверхах.

Протягом року Студрада
Вихователь

13 Провести бесіди: «Санітарно-гігієнічні норми в 
гуртожитку»,  «Мій вільний час».

Вересень-
жовтень

Вихователь 

14 Індивідуальна робота зі студентами. Протягом року Вихователь



15 Перевірка:
- санітарного стану кімнат, стану майна;
- утримання режиму дня гуртожитку.

Щотижня Вихователь
Студрада

16 Оздоблення кімнати самопідготовки 2 семестр Вихователь 
Студрада

17 Організувати зустрічі з робітниками:
- поліції
- пожежної безпеки
- лікарями
- юристами
- робітниками музеїв
з представниками рятувальної служби 
                                    

Протягом року Вихователь

18 Проводити обговорення матеріалів періодики Протягом року Вихователь 

19 Проводити бесіди та вечори відпочинку для 
студентів

Протягом року Вихователь 
Студрада

20 Контролювати самопідготовку усіх учнів:
а) підготувати робочу атмосферу під час 
самопідготовки;
б) проводити індивідуальні бесіди з питань 
культури поведінки в громадських місцях 

Протягом року Вихователь 

21 Постійно слідкувати за порядком кімнат 
відпочинку, самопідготовки, поверхів, блоків, а 
також кухонь.

Протягом року Вихователь 

23 Приймати участь у роботі по благоустрою 
гуртожитку та його території.

Протягом року Вихователь 

24 Створення студентсько-ремонтної бригади. 1 семестр Вихователь 
Студрада

25 Проведення конкурсу на краще естетичне 
оформлення кімнат

Протягом року Студрада

26 Організувати роботу перукаря в гуртожитку Кожного 
місяця

Вихователь 

28 Контроль за збереженням продуктів харчування
мешканцями, за дотриманням санітарно-
гігієнічних норм проживання в гуртожитку.

Протягом року Вихователь

ІІ. Національно – патріотичне виховання
1 Брати активну участь у святкуванні дня дат у 

житті України.
Протягом року Вихователь

2 Проведення екскурсій на природу, до музею та 
Спасо-Преображенського монастиря.

Протягом року Вихователь

3 Проводити бесіди про народні звичаї та обряди Протягом року Вихователь
4 Свято: «Святий Миколай», «Міс Осінь». Грудень Вихователь

Рада
гуртожитку

5 Провести 
українські 
вечорниці: а) 
конкурс 
колядок;

Грудень Вихователь
Рада

гуртожитку



б) конкурс страв різдвяного столу
6 Проведення зустрічей студентів з ветеранами 

праці, випускниками учиища, видатними 
людьми.

Лютий Вихователь
Рада

гуртожитку

ІІ. Господарчо-побутова робота
1 Проводити рейди-перевірки санітарного стану 

кімнат, поверхів та блоків.
Протягом року Вихователь

Студрада 
2 Приймати участь у роботі по благоустрою 

гуртожитку та його території
Протягом року Вихователь 

Студрада
3 Контролювати роботу чергових по поверхах, 

блоках, кімнат.
Протягом року Вихователь

Старости 
4 Організувати змагання  за  звання на кращу 

кімнату в гуртожитку "Затишне житло, затишок 
в моїй душі"

Протягом року Вихователь
Студрада
 

5 Проводити бесіди про економне використання 
води та електроенергії

Протягом року Вихователь 

ІІІ. Спортивно-масова робота
1. Проводити роботу по залученню студентів до 

спортивних секцій (волейбол,теніс,шахи, 
шахмати)

Протягом року Вихователь 
Студрада 

2 Організовувати рухомі ігри на свіжому повітрі. Протягом року Вихователь 
Студрада

3 Організовувати походи до лісу. Протягом року Вихователь 
Студрада

4 Проводити волейбольні,тенісні турніри серед 
проживаючих в гуртожитку.

Протягом року Вихователь 
Студрада

5 Проведення шашково-шахового турніру. Протягом року Вихователь 
Студрада

                               Вихователь гуртожитку                                                      Н.В.Тарапон 

Громадське виховання (I семестр)



1 Загальні збори студентів гуртожитку 
та знайомство з адміністрацією 
гуртожитку

02.09. Вихователь  

2 «Хочеш бути сучасним? Будь 
здоровим.» -  спортивне змагання з 
волейболу 

07.09 Спортивний 
сектор

3 Екскурсія «Нетлінне слово»            10.09 Вихователь
4 «Н-Сіверський –любов моя.»-участь у

святкуванні Дня міста
           17.09 Вихователь

5 Зустріч з лікарем акушером – 
гінекологом ЦРЛ «Чистота-запорука 
здоров’я.»

           24.09 Вихователь

6 Круглий стіл. 03.10 Психолог

 7 Бесіда “Н-Сіверський-край 
козацький.»

           08.10 Вихователь

8 Зустріч з сімейним лікарем..            15.10 Вихователь
9 Тренінг « Вплив шкідливих звичок на 

емоційний стан людини»
           22.10 Психолог

10 Осінній бал « Красуня осінь»            28.10 Культмасовий 
сектор

11 Бесіда « Від чарки до злочину один 
крок»

           05.11 Вихователь

12 Вечір присвячений міжнародному 
Дню студентства

           17.11 Студрада

13 Змагання з настільного тенісу.            26.11 Спортивний 
сектор

14  Інформаційна година « Україна та 
СНІД.»

           03.12 Студрада

15 Розмова про важливе            10.12 Психолог
16 Конкурс на кращу новорічну 

композицію та привітальних стіннівок
           17.12 Студрада

17  Вечір відпочинку до Дня Святого 
Миколая.

           24.12 Студрада

                                                                                                                                                                
 

                                                             Вихователь гуртожитку_______________Н.В.Тарапон 

                                                      Вихователь гуртожитку _________ Тарапон
 


