
            ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. директора Чемеровецького  

медичного фахового коледжу  

_______________ Петро ШЕРСТЮК 

 

 

ПЛАН 

виховної роботи гуртожитку ЧМФК на 2022-2023 н.р. 

 

№ 

п.п. 

Зміст роботи Дата Хто 

виконує 

1.Організаційна робота 

1. Ознайомитись з новим контингентом 

студентів , що поселені в гуртожиток. 

Внести дані про них до соціального 

паспорту  . 

До 20.09 Вихователі. 

Комендант 

Голова 

студради 

2. Провести звітно-виборні збори органів 

студентського самоврядування гуртожитку. 

Вересень Вихователі. 

Голова 

студради. 

3. Систематично проводити засідання  

студради гуртожитку ( згідно окремого 

плану роботи) 

Протягом 

року 

Вихователі. 

Комендант. 

4. Ознайомити студентів  із правилами 

внутрішнього розпорядку для студентів , 

що проживають у гуртожитку, із 

інструкціями з техніки безпеки  та 

пожежної безпеки, з правилами 

проживання гуртожитку під час карантину. 

Вересень Вихователі. 

Комендант. 

5. Один раз на семестр проводити збори 

мешканців гуртожитку ( по поверхах) , 

виносячи на них питання дотримання 

правил внутрішнього розпорядку, 

покращення санітарного стану житлових 

кімнат та приміщень загального 

користування, проведення поточного 

ремонту, створення нормальної 

психологічної атмосфери та уникнення 

конфліктних ситуацій. 

Протягом 

року 

Вихователі. 

6. Проводити навчання активу органів 

студентського самоврядування. 

1 семестр Вихователі. 

Голова 

студради 

7. Переоформити наочність у кімнаті 

вихователя та оформити холи гуртожитку. 

1 семестр Вихователі. 

Голова 

студради. 



8. Спільно з адміністрацією коледжу та 

комендантом гуртожитку скласти графік 

поточного ремонту та план заходів щодо 

покращенню житлово- побутових умов. 

1 семестр Вихователі. 

Голова 

студради. 

9. З першокурсниками провести анкетування : 

«Як тобі живеться в гуртожитку? », 

«Я і  мої друзі по кімнаті». 

1 семестр Вихователі. 

Голова 

студради 

10. З новим контингентом студентів провести 

бесіди: 

«Про режим дня та необхідність його 

дотримання", 

«Колектив та етика взаємовідносин». 

1 семестр Вихователі. 

Голова 

студради. 

11. Спільно із студентським профкомом та 

радою самоврядування організувати 

конкурси : 

«Краща кімната», «Кращий блок» , 

«Кращий поверх». 

 

Листопад    

Травень. 

Вихователі. 

Голова 

студради. 

2 Громадянсько-патріотичне виховання 

1. 1

. 

Провести бесіду на тему: 

«Ми – український народ». 

Травень. 

 

Вихователі. 

2. 2

. 

Провести годину мужності на тему: 

«Подвиг наших воїнів- подолян». 

Квітень. Вихователі. 

3. 3

. 

Провести бесіди з циклу «Незламні»: 

- «Олена Кушнір- героїня з «Азовсталі»; 

- «Назар Божик- навічно двадцятилітній». 

Жовтень.

Грудень. 

Вихователі. 

 

4. 5

. 

Провести конкурс патріотичної поезії.  Вихователі. 

5. 7

. 

Провести відеолекторій на тему: « Герої не 

вмирають…Просто ідуть в небеса»(доДня 

Героїв Небесної Сотні) 

Лютий. Вихователі. 

6.  Прийняти участь у загальноукраїнській 

акції «Запали свічку»(до Дня пам’яті жертв 

Голодомору). 

Листопад Вихователі. 

    

 

3. Морально- правове виховання. 
1. Провести відеолекторій на тему:«Не 

допускай насилля над ближнім» (протидія 

булінгу). 

Вересень. 

 

 

 

Вихователі. 

 

2. Провести відеопрезентацію на тему:« 

Толерантність врятує світ». 

Листопад 

 

Вихователі. 

 



3. Провести бесіду на тему: «Роль 

волонтерства  в умовах воєнного стану». 

Жовтень. Вихователі. 

4. Дискусія:« Як повернути духовність?». 

 

Лютий. Вихователі. 

5. Провести бесіду на тему: «Проблеми 

правової культури молоді». 

Квітень. Вихователі. 

6. Дискусія на тему: «Патріотизм  і 

сьогодення» 

Січень. Вихователі. 

7. Провести годину спілкування на 

тему:«Немає прав без обов’язків ». 

Грудень. Вихователі. 

8. Провести дискусію на тему:«Конфліктні 

ситуації в гуртожитку та громадських 

місцях. Як їх уникнути? Як їм запобігти? ». 

 

 

Травень. Вихователі. 

 

4. Трудове виховання, виховання любові до обраної професії. 
1. Конкурс на кращий санітарний стан між 

кімнатами та блоками: «Краща кімната», 

«Кращий блок», «Кращий поверх». 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

Комендант. 

2. Проведення єдиного санітарного дня 

(щосереди) 

Оформити стенд «Санітарний бюлетень». 

Протягом 

року 

Вихователі. 

 

3. Здійснювати трудовий десант по догляду за 

зеленими насадженнями. 

Квітень. Вихователі, 

Комендант. 

4. Огляд-конкурс «Кімната зразкового 

порядку» 

Листопад Вихователі, 

Комендант. 

5. Провести бесіду на тему: 

«Вакцинація: повернення довіри». 

 

Жовтень. 

 

Вихователі. 

6. Ознайомити студентів із матеріалами з 

інформаційних джерел: «Наші випускники 

–військові медики». 

 

Протягом 

року 

Вихователі 

 

 

5.Сімейно-родинне виховання. 
1. Організувати зустріч з лікарем – 

гінекологом Задорожною Л.А з питання 

сучасних методів контрацепції - « 

Майбутнє потрібно планувати» 

Жовтень. Вихователі. 

2. Провести психологічний тест: «Чи 

організована ви людина?» 

Травень. 

 

Вихователі. 

3. Провести годину спілкування на тему: « Як 

уникнути конфлікту з батьками?» 

Квітень. Вихователі. 



4. Провести обмін думками на тему : 

«Підлітки та батьки :чи можливе 

порозуміння?» 

 

Січень. 

 

Вихователі. 

5. Провести годину спілкування на тему: 

« Сімейні конфлікти . Як будувати 

стосунки?» 

Травень. Вихователі. 

 

6. Художньо- естетичне виховання. 
1. Продовжити роботу щодо збереження і 

примноження кращих національних 

родинних звичаїв. Андріівські вечорниці. 

Грудень. Вихователі. 

Студрада. 

2. Зробити фотокалейдоскоп « Осінній 

вернісаж» 

Жовтень Вихователі 

 

 

3. Провести вечір краси « Бути жіночною 

це...» (конкурс зачісок). 

Жовтень. Вихователі.  

4. Провести тематичний вечір « Демонстрація 

осінніх моделей одягу» 

Листопад 

 

Вихователі. 

 

5. Продовжувати вітати жителів гуртожитку з 

днем народження. 

 

 

Протягом 

року. 

Студрада. 

 

 

7. Екологічне виховання. 
1. Провести бесіду на тему: «Екологічні 

проблеми людства». 

Червень. Вихователі. 

2. Провести годину спілкування на тему: 

«Зелена аптека поруч»; 

«Ягідна терапія. Обліпиха.» 

Квітень 

Червень 

Вихователі. 

3. Провести години здоров′я на теми: 

« Довкілля і здоров′я:як гармонізувати ці 

чинники?»; 

« Чи корисна бджолинна «жалотерапія?» 

Квітень. 

Травень. 

Студрада. 

4. 

 

Провести годину спілкування на тему: 

«Що треба знати про ядерні та хімічні 

атаки»; 

 

Протягом 

року. 

 

Вихователі. 

 

8.Фізичне виховання. 
1. Провести  бесіди на теми: 

« Шкідлива звичка чи хвороба»; 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

 



« Жінка та алкоголь» 

2. Провести години спілкування на теми: 

«Як і коли їсти, щоб не хворіти?»; 

« Піст і природне харчування» 

Жовтень. 

Червень. 

 

Вихователі. 

3. Брати участь в загальноколеджних 

спортивних заходах. 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

 

4. Взяти участь у проведенні коледжного Дня 

здоров′я. 

Згідно 

графіку. 

Вихователі. 

 

5.  Провести годину спілкування на тему: 

« Гіподинамія та її наслідки»; 

 

Протягом 

року. 

 

Вихователі. 

6. Залучати студентів , що проживають в 

гуртожитку до роботи спортивних секцій. 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

Студрада. 

 

9. Індивідуальна робота. 
1. Проводити індивідуальну роботу з 

жителями гуртожитку, які не дотримуються 

правил внутрішнього розпорядку. 

Протягом 

року 

Вихователі. 

Комендант. 

Студрада. 

2. Проводити превентивну роботу щодо 

поширення тютюнопаління , вживання 

алкогольних напоїв, наркоманії 

Протягом 

року 

Вихователі. 

Комендант. 

Студрада. 

3. Запрошувати на збори жителів гуртожитку 

та засідання студради кураторів 

академгруп, представників профкому , 

завідувачів відділень. 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

Комендант. 

Студрада. 

4. Із студентами, що перебувають у шлюбі, 

проводити бесіди про етику і психологію 

сімейних відносин 

Згідно 

плану.  

Вихователі. 

Студрада. 

5. Проводити індивідуальну роботу зі  

студентами щодо правильної організації 

самопідготовки. 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

Студрада. 

6. З жителями гуртожитку проводити бесіди 

щодо дотримання санітарного стану в 

кікнатах та приміщеннях загального 

користування, особистої гігієни, етики 

взаємовідносин. 

Протягом 

року. 

Вихователі. 

Студрада. 

7. Створити картотеку особового обліку 

студентів з проявами асоціальної 

поведінки. 

Вересень. Вихователі. 

Комендант. 

 

 


