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План виховної роботи 

в гуртожитку ДНЗ «Білоцерківське професійно-

технічне училище ім. П.Р. Поповича» 

м. Біла Церква на 2020-2021 н.р. 

1. Організаційно-масова робота. 

Завдання: 

 Сприяти створенню належних житлово-побутових умов проживання 

 Сформувати органи учнівського самоврядування в гуртожитку та забезпечити 

їх діяльність. 

 Виховувати почуття відповідальності за збереження майна гуртожитку. 

 Створити умови для навчання та сприяти реалізації учнівських ініціатив. 

 Організовувати змістовне дозвілля учнів. 

 Пропагувати здоровий спосіб життя. 

 Виховувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки 

життєдіяльності. 

 Підвищувати рівень правової культури учнів. 

 Формувати в учнів звички дотримання високоморальної поведінки, 

дисципліни та порядку. 

 Сприяти соціалізації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які потрапили у складні життєві обставини. 

 

 

 



№ 

з\п 

Заходи Час 

проведення 

Відповідальні 

Організаційно-педагогічні заходи 

1 Поселення учнів в гуртожиток.  

Підписання угоди на проживання в гуртожитку.  

Проведення батьківських зборів з питання 

поселення учнів в гуртожиток. 

02.09.20 р. Кригіна Г.М. 

2 Провести збори мешканців гуртожитку. 

Ознайомити учнів із правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, правами та обов’язками 

мешканців гуртожитку. 

вересень Кригіна Г.М. 

3 Проведення інструктажів з правил протипожежної 

безпеки, правил поведінки на вулиці, 

електробезпеки, профілактики харчових отруєнь. 

вересень 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

4 Створити банк даних учнів, які мешкають в 

гуртожитку. Скласти та затвердити списки 

мешканців гуртожитку на 2020-2021 н.р. 

вересень Кригіна Г.М. 

5 Сформувати Раду гуртожитку, розподілити 

обов’язки між її членами. 

вересень Кригіна Г.М. 

6 Провести анкетування учнів з метою виявлення 

соціально-психологічного клімату в гуртожитку. 

вересень Кригіна Г.М. 

7 Вивчення особових справ учнів, які проживають у 

гуртожитку. Ознайомлення з інформацією щодо 

вияву учнів із «групи ризику».  

вересень Кригіна Г.М. 

8 Складання соціального паспорту мешканців 

гуртожитку 

вересень Кригіна Г.М. 

9 Надання допомоги в організації побуту учнів, в 

самообслуговуванні 

вересень Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 

10 Індивідуальні бесіди з учнями в процесі 

поселення. Вивчення інтересів та нахилів учнів. 

постійно Кригіна Г.М. 

11 Аналіз результатів з психологічної діагностики 

особистості учня, що проживає в гуртожитку 

постійно Кригіна Г.М. 



12 Організація та контроль за виконанням домашніх 

завдань самопідготовка учнів. 

постійно Кригіна Г.М. 

13 Перегляд та обговорення теленовин. Інформаційні 

новини.  

Підготовка до політінформації. 

постійно Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 

бібліотекар 

14 Бесіди про дотримання особистої гігієни, 

здорового харчування, санітарного стану кімнат. 

Рейди-перевірки санітарного стану кімнат. 

Організація акцій «Чиста кімната» , «Чисте 

подвір’я». 

постійно Кригіна Г.М. 

медпрацівник 

рада 

гуртожитку 

15 Рейди-перевірки по збереженню матеріально-

технічної бази гуртожитку, економічному 

використанню води та електроенергії. 

постійно Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 

16 Генеральне прибирання. щочетверга Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 

17 Започаткувати скриньку «Відверта розмова». протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

18 Приймати участь в загально-училищних заходах 

культурно-масового і спортивного напрямків 

за планом 

училища 

Кригіна Г.М. 

19 Оформлення та оновлення стендів. 

Випуск стіннівок. 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 

20 Проведення тренінгових занять з розвитку 

комунікативних навиків «Вчимося жити разом». 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

21 Зустрічі з майстрами, класними керівниками. протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

 

Превентивне виховання 

1 Написання психолого-педагогічних 

характеристик учнів 
вересень Кригіна Г.М. 

2 Ведення щоденника педагогічних спостережень протягом 
року 

Кригіна Г.М. 



3 Формувати в учнів потребу в здоровому способі 

життя, виховувати прагнення і готовність до 

позбавлення негативних рис характеру шляхом 

самовиховання. 

Формування здорового способу життя, 

профілактика алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління. 

протягом 
року 

Кригіна Г.М. 

4 Вивчення особливостей контингенту учні, 

причин виникнення важко вихованості, 

визначення шляхів вдосконалення роботи з ними 

та їх сім`ями. 

вересень Кригіна Г.М. 

5 Здійснювати профілактику і корекцію відхилень 

в поведінці учнів з групи ризику. 
протягом 
року 

Кригіна Г.М. 

6 Створення позитивного морально-

психологічного мікроклімату серед мешканців. 
протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

7 Сприяти самореалізації особливості в 

позаурочний час. 
протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

8 Ведення профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх. 
протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

9 Формування життєвих компетенцій, активної та 

громадської позиції імунітету до асоціальних 

впливів, готовності до виконання різних 

соціальних ролей і наявність життєвих 

пріоритетів, цілей та ідеалів. 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

10 Профілактика суїцидальної поведінки учнів протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

 

Правове виховання 

1 Ознайомити учнів з правами та 

обов’язками мешканців гуртожитку 
вересень Кригіна Г.М. 

рада гуртожитку 

2 Виявлення дітей, що мають проблеми у 

поведінці, порушенні дисципліни та 

емоційні розлади 

жовтень Кригіна Г.М. 

3 Організація виховних заходів з питань 

профілактики правопорушень серед учнів, 

задля запобігання вживанню спиртних 

напоїв, наркотичних та психотропних 

речовин 

протягом 
року 

Кригіна Г.М. 
рада гуртожитку 

4 Використання в роботі Інтернет 

матеріалів, наглядної агітації для 

профілактичної роботи у сфері протидії 

злочинності та негативних проявів серед 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

рада гуртожитку 



мешканців гуртожитку 

5 Індивідуальна робота з учнями схильними 

до правопорушень  
протягом 
року 

Кригіна Г.М. 

6 Проведення профілактичних рейдів по 

виявленню учнів, які порушують норми 

моралі, ухиляються від навчання 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

7 Організація та проведення виховної 

роботи щодо недопущення випадків 

знущання, бійок, агресивної поведінки 

протягом 
року 

Кригіна Г.М. 
рада гуртожитку 

8 Проведення інформаційно-просвітницької 

роботи спрямованої на формування 

соціально-позитивного способу життя 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

9 Оформити тематичну поличку правових 

знань 
жовтень Кригіна Г.М. 

10 Взяти участь у проведенні заходів до 

всеукраїнського тижня права. 
листопад Кригіна Г.М. 

11 Проведення індивідуальної колекційної 

роботи з педагогічно-занедбаними учнями, 

які вже скоювали протиправні дії, з 

агресивною поведінкою, учнями, які 

піддаються впливу несприятливих 

зовнішніх обставин. 

постійно Кригіна Г.М. 

12 Вжити заходів щодо підвищення рівня 

психолого-педагогічного супроводу учнів 

«групи ризику». 

постійно Кригіна Г.М. 

13 Проведення акцій: 

 Молодь проти наркоманії 

 Допоможи тому хто поруч 

 День без куріння 

 

грудень 

лютий 
травень 

Кригіна Г.М. 
рада гуртожитку 

14 Провести бесіди, години спілкування: 

 Не буває прав без обов’язків 

 Навіщо знати закони 

 В житті немає глухих кутів 

(профілактика суїциду) 

 Не знати не означає не відповідати 

 Я контролюю емоції 

 Конфлікт і його вирішення 

протягом 
року 

Кригіна Г.М. 
рада гуртожитку 

 

Формування здорового способу життя 

1 Організувати в гуртожитку роботу 

спортивних секцій: 

 Волейболу 

 Футболу 

вересень вихователі, 
керівник  

фіз. виховання, 

рада гуртожитку 



 Настільного тенісу 

 Баскетболу 

2 Залучати учнів до проведення ранкової 

фіззарядки. 

Провести годину спілкування: «Ранкова 

фіззарядка: за і проти» 

протягом 

року 

вихователі, 

керівник  

фіз. виховання, 
рада гуртожитку 

3 Залучати учнів до участі в «Дні здоров’я» жовтень 

травень 

вихователі, 

керівник  
фіз. виховання, 

рада гуртожитку 

4 Вивчити медичні картки учнів вересень Кригіна Г.М. 

5 Організація заходів з охорони життя та 

здоров’я учнів. 

 Провести бесіди з учнями: 

 Санітарно-гігієні вимоги до учнів 

 Зберігання харчових продуктів 

 Обережно, простуда 

 Особиста гігієна 

 Дотримання правил техніки безпеки 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

6 Оформити куточок: 

 Шкідливі звички – які вони? 
жовтень Кригіна Г.М. 

7 Урок здоров’я : «Я досягну успіху без 

куріння» 
березень Кригіна Г.М. 

8 Диспут : «Чи важко боротися з шкідливими 

звичками» 
січень Кригіна Г.М. 

9 Години спілкування: 

 Тенета небезпеки 

 Інтернет і профілактика наркотичних 

проблем 

 Зроби свій вибір на користь здоров’ю  

 

вересень 

грудень 
 

квітень 

Кригіна Г.М. 

рада гуртожитку 

 

Моральне виховання 

1 Засідання клубу «Етикет» щомісяця Кригіна Г.М 

2 Дискусія «Етика мобільного зв’язку» листопад Кригіна Г.М 

3 Диспут «Особа і особливість» січень Кригіна Г.М  

4 Акція «Милосердя» жовтень 

березень 

Кригіна Г.М.  

рада 

гуртожитку 



5 Година спілкування «Моє місце в колективі» жовтень Кригіна Г.М. 

6 Індивідуальні бесіди безпеки з мешканцями 

гуртожитку: 

 «Ти не один» 

 «Ти-маленька частинка колективу» 

 «Гуртожиток - твій дім» 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

 

Робота з батьками 

1 Провести батьківські збори з питання поселення 

учнів в гуртожиток 

вересень  Кригіна Г.М 

2 Проведення бесід консультацій з батьками з 

питань дотримання угоди проживання дітьми 

шляхом зустрічі, телефонних дзвінків 

постійно Кригіна Г.М 

3 Проведення «Днів відкритих дверей» листопад 

березень 

травень 

Кригіна Г.М  

4 Організація тематичних бесід:  «Батьки і діти» 

«Ідеал і його місце в житті людини» 
жовтень 
квітень 

Кригіна Г.М.  
 

5 Провести анкетування «Ти і твої батьки» 

«Перевіримо, які ми батьки» 
листопад 

квітень 

Кригіна Г.М. 

 

Соціальна робота з учнями 

1 Забезпечити першочергове поселення в 

гуртожиток дітей особливого обліку 

вересень  Кригіна Г.М 

2 Поповнити банк даних учнів, які потрапили у 

складні життєві обставини 
вересень Кригіна Г.М 

3 Залучити дітей особливого обліку до занять у 

гуртках, секціях, виконанні громадських доручень 
протягом 

року 

Кригіна Г.М  

рада 

гуртожитку 

4 Повести акцій милосердя «Діти-дітям» 

«Допоможи тому, хто поруч» 
протягом 
року 

Кригіна Г.М.  
рада 

гуртожитку 

5 Індивідуальні бесіди і консультації з дітьми-

сиротами та дітьми, позбавлених батьківського 

піклування 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

 



Національно-патріотичне виховання 

1 Година спілкування «Біла Церква моя мала 

Батьківщина» 
жовтень Кригіна Г.М 

Рада 
гуртожитку 

2 Вивчення традицій рідного краю. Екскурсія до 

парку «Олександрія» 
травень Кригіна Г.М. 

Рада 
гуртожитку 

3 Урок мужності «Афганістан в душі моїй» лютий Кригіна Г.М  

4 Урок пам’яті «Трагедія і біль Чорнобиля» квітень Кригіна Г.М. 
Рада 

гуртожитку  
 

5 Вахта пам’яті до Дня Перемоги  травень Кригіна Г.М. 

Рада 

гуртожитку 

6 Бесіда «Десять заповідей людяності» лютий Кригіна Г.М. 

7 Година спілкування «Небесна сотня – герої 

нашого часу» 
листопад Кригіна Г.М. 

8 Акція «Доторкнемося до подвигу серцем» (Герої 

АТО) 
листопад Кригіна Г.М. 

Рада 

гуртожитку 

9 Взяти участь у заходах присвячених Дню 

соборності України 
січень Кригіна Г.М. 

Рада 

гуртожитку 

10 Прийняти участь у проведенні Шевченківських 

днів в училищі. 
березень Кригіна Г.М. 

 

Художньо-естетичне виховання 

1 Вивчення дозвілля учнів та структури його 

використання 
постійно Кригіна Г.М 

2 Круглий стіл «Я – творець свого щастя» грудень Кригіна Г.М.  
рада 

гуртожитку 

3 Година спілкування «Прекрасне живе поруч з 

нами» 
лютий Кригіна Г.М  

рада 

гуртожитку 



4 Тренінгові заняття «Хочеш бути щасливим – будь 

ним» 
травень Кригіна Г.М.  

рада 

гуртожитку 

5 Літературно-музична композиція «День 

закоханих» 
лютий Кригіна Г.М.  

рада 

гуртожитку 

6 Години спілкування «За народним календарем» грудень 
січень 

Кригіна Г.М.  
рада 

гуртожитку 

7 Взяти участь в училищних масових заходах 

(згідно плану училища) 
протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

8 Випуск тематичних стінгазет протягом 
року 

рада 

гуртожитку 

 

Трудове виховання 

1 Організувати проведення огляду конкурсу  

«Краща кімната гуртожитку» 
вересень адміністрація 

рада 
гуртожитку 

2 Проведення трудових акцій з упорядкування 

прилеглої території: 

 Чисте подвір’я 

 Затишок 

протягом 

року 

Кригіна Г.М. 

рада 
гуртожитку 

3 Генеральне прибирання гуртожитку щочетверга Кригіна Г.М 

рада 
гуртожитку 

4 Створити мобільну ремонтну бригаду «своїми 

руками» для здійснення поточного ремонту 

матеріальної бази гуртожитку 

вересень 

протягом 
року 

Кригіна Г.М. 

рада 
гуртожитку  
 

5 Проведення косметичного ремонту житлових 

кімнат 
червень вихователі 

рада 

гуртожитку 

6 Організувати рейди-перевірки санітарного стану 

кімнат 
постійно рада 

гуртожитку 

медпрацівник 

7 Рейди контролю щодо збереження води, 

електроенергії, майна гуртожитку 
постійно Кригіна Г.М. 

рада 

гуртожитку 



8 Організувати роботу по прибиранню кімнат і 

перевірці чистоти 
щодня Кригіна Г.М. 

чергові по 

гуртожитку 

9 Проведення бесід з метою економії води, 

електроенергії, зберіганню майна гуртожитку: 

 Ми – господарі 

 Ціна краплі води 

 Бережи майно гуртожитку 

 

 
лютий 

листопад 

жовтень 

Кригіна Г.М.  

10 Година спілкування  

 Що я змінив би в гуртожитку? 
грудень Кригіна Г.М. 

 

       Заст. директора з НВР                 підпис                              З.Плигань 

       Вихователь гуртожитку              підпис                              Г.Кригіна 

  

 


