
                          План виховної роботи  вихователя гуртожитку  

                                  Закарпатської  академії мистецтв  

                          на І-й семестр    2018/2019  навчального року 

№ 

п/п 

                                        Заходи     Дата 

виконання 

Примітки 

                 І. Організаційна   робота                          

 1 Залучити студентів та батьків до проведення ремонту  у 

кімнатах та наведення чистоти і порядку у гуртожитку 

     IХ  

 2 Ознайомити студентів перших курсів (коледж і академія) з 

правилами проживання в гуртожитку 

     ІХ  

 3 Постійно проводити інструктаж по правилам техніки 

безпеки та правил внутрішнього розпорядку в урочний та 

позаурочний час 

   постійно    

 4 Надати активну допомогу зав.гуртожитку у поселенні 

студентів 

      IХ     

 5 Обрати старостів блоків і студентську раду гуртожитку, 

ознайомити їх з правами та обов'язками 

      IХ  

 6 Проводити бесіди з студентами про необхідність 

дотримуватись правил комунальної гігієни та санітарних 

норм  

  постійно  

 7 Виховувати у студентів дбайливе ставлення до державного 

майна. Пояснювати необхідність раціонального 

використання води та електроенергії 

постійно  

 8 Ознайомити студентів із правовими основами, щодо 

боротьби з пияцтвом і курінням 

    Х       

 9 Формувати у студентів мотивацію щодо дбайливого 

ставлення до свого здоров’я  

  постійно  

10 Пояснювати необхідність свідомого ставлення до 

навчання. Розвивати пізнавальну активність та культуру 

розумової праці 

   постійно  

11  Виховувати почуття дружби і товаришування та 

взаємоповаги 

  постійно   

12  Виховувати у студентів почуття любові до своєї 

Батьківщини та історичного минулого українського народу                                   

 постійно  



№ 

п/п 

                                               Заходи Дата 

виконання    

Примітки 

13 Формувати культуру і організацію повсякденного побуту 

студентів 

постійно  

14 Виховувати духовну культуру особистості 

Використовувати у роботі принцип історичної та 

соціальної пам’яті 

постійно  

15 Сприяти розвитку естетичних потреб і почуттів, художніх 

здібностей і творчої діяльності 

 постійно  

16 Формувати у студентів правову свідомість, повагу до 

законів і держави 

 постійно  

17 Провести бесіди із студентами, які не встигають з окремих 

дисциплін, про необхідність ставлення до навчання як до 

суспільного обов’язку  

      Х  

18 Сприяти виробленню вмінь примножувати культурно-

мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати 

прекрасне у повсякденному житті 

   постійно  

19 Ознайомити студентів з Декларацією прав людини       Х  

20 Інформувати студентів про соціальні служби (служба 

соціально-психологічної підтримки підлітків, телефон 

довіри) 

      Х  

21 Виховувати у студентів повагу до національно-культурних 

цінностей інших народів, прищеплення почуття 

національної, расової і релігійної терпимості 

   Х-ХІ  

22 Працювати над  формуванням високої мовної культури в 

оволодінні української мови 

     ХІ  

23 Навчити студентів самостійно оцінювати морально-

правові, політичні факти і події 

    ХІ-ХІ  

24 Виховувати і формувати екологічну культуру молоді. 

Пояснювати шкідливість споживацького ставлення до 

природи 

    ХІ-ХІІ  

25 Працювати над підвищенням якості знань та формуванням 

і вдосконаленням професійних вмінь та навичок 

протягом 

семестру 

 

26    Провести загальні збори студентів гуртожитку                                     

  

   ХІІ  



№ 

п/п 

                                  Заходи     Дата 

виконання 

Примітки 

           ІІ. Організаційно-масова робота       

   1 Два рази на місяць проводити засідання ради гуртожитку, 

де обговорювати санітарний стан гуртожитку та поведінку 

порушників дисципліни 

протягом    

семестру 

 

  2 Разом із комендантом гуртожитку щопонеділка проводити 

рейди-перевірки  санітарного стану. До  перевірок залучати 

раду гуртожитку. Відповідно до цього проводити бесіди, а 

також роз’яснювальну роботу 

протягом    

семестру 

 

  3 Підтримувати тісний зв’язок з батьками студентів, що 

мешкають у гуртожитку та залучати батьків до виховної 

роботи  

постійно  

  4 Організовувати студентське самоврядування у гуртожитку, 

максимально сприяти самоорганізації і самоуправлінню 

студентської молоді 

протягом 

семестру 

 

  5 Проводити  санітарні дні, допомагати раді гуртожитку у 

покращенні житлово-побутових умов  

      Х  

                 ІІІ. Культурно-просвітницька робота   

  1 Постійно ознайомлювати студентів та обговорювати з 

ними новини театру, кіно, телебачення 

протягом 

семестру 

 

  2 Зацікавити студентів у відвідуванні музеїв (краєзнавчий, 

художній, народної архітектури і побуту, меморіальний ім. 

Ф.Манайла) 

 постійно  

  3 «Співець української державності» - М.С.Грушевський як 

історик  

друга 

половина         

ІХ 

 

  4 Екскурсія до археологічного музею Е.Балагурі УжНУ      Х  

  5 «Бокшаївська осінь», лекція присвячена творчості 

Й.Бокшая                                       

     Х  

   6 Екскурсія до Горянської ротонди друга 

половина   

ХІІ 

 

   7 Зустріч з працівниками правоохоронних органів. Тема 

зустрічі «Обов’язок громадянина перед державою», «Права 

особистості»  

  ХІ 

   

 



№ 

п/п 

                                  Заходи     Дата 

виконання 

Примітки 

8 «Голодомор на Україні» - лекція до річниці голодомору 

1932-1933 років 

друга 

половина 

ХІ 

 

9 Екскурсія до Невицького замку перша 

половина 

ХІІ 

 

10 «Молодь проти СНІДу», лекція до Міжнародного дня 

боротьби зі СНІДом 

  ХІІ  

11 «Історичні мотиви» у творчості Т.Г.Шевченка   ХІІ  

 

 

   Вихователь                                                                        М.М.Вінчура 

 

 


