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ПЛАН 

 

Виховної роботи вихователів гуртожитку №1 

Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну на 2022 – 2023 навчальний рік 
 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи Час проведення Виконавці 

Організаційно-педагогічні заходи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення умов для саморегуляції 

особистості відповідно до її здібностей та 

власних інтересів: 

- поселення здобувачів освіти у гуртожиток з 

урахуванням їх побажань та можливостей 

гуртожитку; 

- створення максимально комфортних умов 

для проживання та навчання мешканців 

гуртожитку; 

- адаптація студентів нового набору до умов 

проживання у гуртожитку;  

- індивідуальна робота з мешканцями 

гуртожитку; 

- підвищення рівеня успішності і навчальної 

дисципліни здобувачів освіти – мешканців 

гуртожитку. 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Формування та затвердження списків 

мешканців гуртожитку, соціальний паспорт 

контингенту. 

вересень  

 

вихователі 

 

 

3 Інструктаж з техніки безпеки: 

-правила пожежної безпеки та поводження з 

електроприладами; 

-заборона тютюнопаління в навчальних 

закладах, гуртожитках та на території коледжу 

-заборона вживання спиртних напоїв, 

психотропних та наркотичних речовин; 

-правила дотримання протиепідимічних 

заходів безпеки з метою непоширення 

 коронавірусної хвороби KOVID-19 в 2022 – 

2023 навчальному році. 

вересень, 

січень 

вихователі 

4  Встановлення  контакту з батьками 

вихованців шляхом зустрічей, телефонних 

розмов; консультації для батьків з питань 

проживання  в гуртожитку. 

 

протягом року 

 

 

 

вихователі 
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5 1.Загальні збори мешканців гуртожитку з 

питання прав і обов'язків. 

2. Збори мешканців гуртожитку по поверхах. 

Формування студентської ради гуртожитку та 

активу на поверхах. 

3.Звітно-виборні збори членів студентської 

ради гуртожитку. 

вересень вихователі 

5  Декада студентського самоврядування під 

девізом: «У гуртожитку жити – у мирі та 

злагоді бути». 

протягом року вихователі 

рада гуртожитку 

  Виховна робота за напрямками 

 
Виховання національної самосвідомості і 

громадської гідності 
  

1 –  «Вклоняємось доземно українському 

воїну» - тематична виставка-вітання; 

 – «Нація нескорених: від козацтва до 

сьогодення» –  година мужності до Дня 

Захисника Вітчизни та Дня українського 

козацтва. 

  жовтень 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

2 – «Соловей співає» – перегляд та обговорення 

документального фільму; 

 – конкурс селфі (на фоні українських написів) 

- до Дня української писемності та мови. 

 

 листопад вихователі,   

завідувач бібліотеки 

3 – «Лиш той життя й свободи вартий, хто йде 

щодня за них у бій» - урок мужності до Дня 

Гідності та Свободи. Презентація книги 

Світлани Талан «Оголений нерв». 

 листопад 

вихователі,   

завідувач бібліотеки 

4 –  «Небесна сотня. Зима, що нас змінила» - 

перегляд та обговорення документального 

фільму до Дня вшанування пам 'яті Героїв 

Небесної Сотні.  

 лютий 

вихователі,   

завідувач бібліотеки 

5 «Мій Шевченко» - перегляд фільму до дня 

народження Т.Г.Шевченка. 

березень вихователі,   

завідувач бібліотеки 

6 «Зона відчуження: Жорстокий урок історії» - 

віртуальний 3D тур «Національний музей 

Чорнобиль в Києві» - до дня Чорнобильської 

трагедії.   

квітень 

 вихователі,   

завідувач бібліотеки 

7 Творча майстерня «Арт-студія»-  майстер-клас 

з виготовлення маків – символу пам 'яті  до 

Дня пам'яті та примирення. 

травень 

 

 

вихователі,   

завідувач бібліотеки 

 Художньо - естетичне виховання   

1   Випуск тематичних стіннівок з приводу 

знаменних дат та відзначення свят. 

 

протягом року вихователі, 

рада гуртожитку 

2 Проведення зустрічей з цікавими  та творчими 

людьми на теми,  запропоновані  мешканцями 

гуртожитку. 

протягом року вихователі, 

рада гуртожитку 
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3 «Вектор молодіжного читання!» - знайомство 

з творчістю письменників-краянів. 

 

вересень вихователі,   

завідувач бібліотеки 

4 «Ось ми які!»  - відео шоу-презентація 

першокурсників до Дня студента. 

листопад вихователі, 

рада гуртожитку 

5 Творча майстерня «Арт-студія»  - майстер-клас 

з виготовлення вітальної Валентинки в техніці 

"String Art" до Дня святого Валентина. 

лютий вихователі, 

рада гуртожитку 

6 Творча майстерня «Арт-студія» - майстер-клас 

з  декупажу Великодньої свічки  до 

Великодня. 

квітень вихователі, 

рада гуртожитку 

 Правове виховання 

1 Ознайомлення проживаючих у гуртожитку з 

правами та обов’язками. 

вересень вихователі 

2  «Час. Закон. Молодь» - Інформаційний прес-

анонс до Міжнародного дня прав людини. 

Зустріч з представниками юридичної клініки 

«Право і Практика». 

грудень 

 

вихователі, 

 завідувач бібліотеки 

 

 

3 Тематичні зустрічі – формування правової 

культури молоді. 

протягом року вихователі, 

соц. працівник 

4 Організація  роботи «Групи взаємоконтролю».   протягом року вихователі 

5 Експрес-інформація: 

 - «Жити за законами держави»; 

 - « Булінг. Мій світ без насильства»; 

 - «Агресія в інтернеті або кібербулінг». 

протягом року 

вихователі 

  

 

6 Анкетування, бесіди, спостереження, ведення  

щоденнику спостережень з метою вивчення 

особистостей мешканців гуртожитку.  

протягом року 

вихователі 

 Морально-етичне виховання 

1 Вивчення  морально-етичних проблем та 

обговорення їх з мешканцями гуртожитку. 
протягом року 

вихователі 

 

2 Проведення психолого-педагогічних бесід, 

диспутів:  

 - «Моральні цінності в сучасному житті»; 

- «Про зовніщність і духовну культуру»; 

- «Статут коледжу, історія, традиції та 

правила внутрішнього розпорядку»; 

- «Культура спілкування і взаємин у 

повсякденному житті ». 

протягом року 

вихователі 

 

 

 

3 Клуб цікавих зустрічей (зустрічі з 

психологом, завідувачем здоров пунктом ) . 

 

 

протягом року 

вихователі 

 

4 Перегляд та обговорення художніх та 

документальних фільмів із циклу 

« Кіно, яке робить нас кращими». 

протягом року 

вихователі 
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5  « СНІД на українському спідометрі»  - 

інформаційно-просвітницька година до Дня 

боротьби зі СНІДом.   

грудень 

вихователі, 

рада гуртожитку 

6 Година спілкування «Традиції виховання в 

українській родині». 
травень 

вихователі, 

завідувач бібліотекою 

 Фізичне виховання. Здоровий спосіб життя. 

1  Організація мешканців гуртожитку для участі 

в Дні здоров’я. 

 вересень вихователі 

 

 

 

 

2 Залучення проживаючих у гуртожитку  у 

спортивні секції. 

 вересень  

жовтень   

вихователі 

 

3 Спартакіада «Старти надій». листопад вихователі 

4 Змагання з шашок та шахів для мешканців 

гуртожитку № 1. 

лютий вихователі 

5 Санітарно-гігієнічне навчання для здобувачів 

освіти 1-х курсів: 

- « Особиста гігієна»; 

 - «Правильне харчування  - запобігання 

хворобам»;  

 - «Шкідливі звички». 

вересень вихователі 

 

6 Засідання фітобару – до Всесвітнього дня 

здоров’я 

квітень вихователі 

 

7 Трудовий десант «Хай сяє гуртожиток 

чистотою»: чергування, генеральне 

прибирння, рейд-перевірка чистоти житлових 

та побутових кімнат в гуртожитку. 

протягом року вихователі 

 

 

Вихователі  БФКСД                                                                                                       Н.Муковоз 

 

  Н.Дабіжа 

 

 


