
ПЛАН 

виховної роботи в гуртожитку  

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

на 2020-2021 н.р. 

 

№  

 

Назва заходу  Дата  

проведення  

Відповідальні 

I. Організаційно-педагогічна робота 

1. Поселення в гуртожиток, 

розміщення учнів по кімнатах 

1-4 вересня комендант 

гуртожитку 

2. Укладання Договорів найму 

жилого приміщення, видача 

Ордерів на поселення 

1-4 вересня комендант 

гуртожитку 

3. Ознайомлення учнів з правилами 

проживання в гуртожитку 

1-4 вересня вихователь 

4. Проведення звітно-виборчих 

органів учнівського 

самоврядування гуртожитку 

10 вересня вихователь 

5. Організація роботи Ради 

гуртожитку, планування роботи  

10-17 вересня вихователь, 

голова Ради 

гуртожитку 

6. Засідання ради гуртожитку щомісячно, 

перший 

понеділок  

вихователь, 

голова Ради 

гуртожитку 

7. Створення позитивного морально-

психологічного клімату в 

колективі, допомога в соціальній 

адаптації учнів 

протягом року соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

8. Проведення зборів мешканців 

гуртожитку 

щомісячно, 

перший 

понеділок  

комендант 

гуртожитку, 

вихователь 

9. Проведення експрес-інформації із 

старостами кімнат 

щотижнево, 

понеділок 

комендант 

гуртожитку, 

вихователь 

10. Проведення конкурсу «Краща 

кімната» 

щомісячно вихователь, 

Рада 

гуртожитку 

11. Забезпечення участі учнів у 

роботі гуртків  

протягом року вихователь, 

керівники 

гуртків 



II.  Виховна та культурно-масова робота 

1. Уроки патріотичного виховання: 

«Я-громадянин України», «Що 

значить бути патріотом», «Ніхто 

не створений для війни» 

жовтень вихователь, 

бібліотекар 

2. Цикл бесід з профілактики 

вірусних захворювань «Як 

захистити себе, свої родини та 

громади від коронавірусу 

(COVID-19)» 

вересень вихователь, 

медичний 

працівник 

3. Цикл бесід «Уроки 

толерантності», виховання в учнів 

культури спілкування, 

запобігання конфліктним 

ситуаціям та булінгу 

жовтень-

листопад 

вихователь, 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

4. Заходи з підготовки до Нового 

року, «День святого Миколая» 

грудень вихователь 

5. Цикл бесід «Шкідливі звички», з 

профілактики вживання 

алкоголю, наркотиків, 

тютюнопаління. Перегляд 

відеофільмів 

січень-лютий вихователь, 

бібліотекар 

6. Виховання гендерної культури та 

сімейних цінностей 

лютий вихователь 

7. Цикл заходів «Прекрасне поряд з 

нами», «Вчися бути успішним та 

щасливим» 

лютий вихователь, 

Рада 

гуртожитку 

8. Цикл бесід з профілактики 

здорового способу життя 

«Здоров’я – твоє багатство», 

«Правильне харчування». 

Перегляд фільмів. 

березень вихователь, 

медичний 

працівник 

9. Цикл бесід з профілактики 

правопорушень, зустріч з 

працівниками кримінальної 

поліції 

травень вихователь, 

Рада 

гуртожитку 

10. Спортивні заходи «Хай живе 

спорт!». Проведення спортивних 

змагань 

протягом року керівник 

фізичного 

виховання, 

вихователь, 



Рада 

гуртожитку  

11. Перегляд літератури та 

періодичних видань «У світі 

цікавого»  

щовівторка  бібліотекар 

12. Музикальні вечори щочетверга вихователь, 

керівник 

гуртка 

III. Індивідуальна робота з учнями, які проживають у гуртожитку 

1. Індивідуальна робота з учнями 1-

го курсу з питань адаптації та 

самообслуговування 

за окремим 

планом 

вихователь. 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

2. Індивідуальна робота з учнями, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

за окремим 

планом 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

3. Індивідуальна роботи з учнями, 

схильними до правопорушень 

за окремим 

планом 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 


