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м.Лисичанськ

І. Координація управління гуртожитком

№з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Зміст роботи
Заселення студентів до
гуртожитку
Укладання угод зі
студентами при заселенні
Ознайомлення з анкетними
даними студентів, які
заселені до гуртожитку
Проведення загальних
зборів першокурсників,
щодо ознайомлення з
правилами внутрішнього
розпорядку гуртожитку.
Проведення інструктажу з
техніки безпеки, пожежної
безпеки та охорони праці

Дата
26-27.08.17р.

Ознайомлення студентів з
правами та обов’язками
мешканців гуртожитку
Організація та контроль за
чергуванням у кімнатах та
квартирах
Допомога першокурсникам
в оформленні та
облаштуванні кімнат
Проведення анкетування за
змістом програми
адаптаційних заходів
«Крокує першокурсник»
Звітно-виборчі збори ОСС
гуртожитку.

Серпень

10. Проведення засідань
студентської ради
гуртожитку
11. Робота органів
студентського
самоврядування

26-27.08.17р.

Відповідальні
Вихователь,
комендант
Вихователь

Серпень

Вихователь

28.08.17р.

Заступник
директора з СГР,
вихователь,
комендант,
соціальний
педагог, інженер
з охорони праці,
староста
гуртожитку
Вихователь

Постійно

Вихователь,
старости квартир

Серпень-вересень

Вихователь,
комендант

Серпень-вересень

Вихователь,
психолог

Вересень

Вихователь,
члени студради
гуртожитку
Вихователь

Щомісяця
Протягом року

Вихователь
гуртожитку,
голова студради,
староста
гуртожитку

ІІ. Підвищення якості та ефективності навчання
№з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Зміст роботи
Організація роботи кімнати
самопідготовки
Ознайомлення з роботою
бібліотеки та читальної зали
Адаптація студентів нового
набору до навчання та
проживання (спільна робота
з психологом за програмою
«Крокує першокурсник»)
Проведення індивідуальних
бесід зі студентами 1 курсу
«Шляхи якісної підготовки
до занять»
Рейди-перевірки якості
виконання домашнього
завдання та надання
допомоги
Проведення
консультаційних годин
щодо вивчення дисциплін
загальноосвітнього циклу.

Дата
Постійно

Відповідальні
Вихователь

Вересень

Вихователь

Вересень

Вихователь,
психолог

Протягом року

Вихователь

Протягом року

Вихователь

Протягом року

Вихователь

ІІІ. Формування суспільної та громадянської активності студентів
№з/п
1.

2.

3.

Зміст роботи
Участь у акціях:
- «Вогняна стрічка» (до
Дня боротьби зі
СНІДом);
- «Чисте довкілля»;
- «Візит до ветерана»
Робота студентського
соціально-психологічного
центру на базі гуртожитку
Залучення студентської
молоді до створення та
підтримки куточку
національної та народної
символік

Дата
За планом
волонтерського
руху

Відповідальні
Вихователь

Протягом року

Психолог

Вересень

Вихователь,
студрада
гуртожитку

4.

5.

Дискусії на тему
патріотичного становлення
особистості
Організація та проведення
бесід за темами:
- «Народ і влада»;
- «Хоробрі серця»

Грудень

Вихователь
Вихователь,
члени студради

Листопад
березень

ІV. Правове і моральне становлення особистості
№з/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Зміст роботи
Круглий стіл «Сучасний
етикет»
Індивідуальні
бесіди: «Розкажи про себе»,
«Культура спілкування з
однолітками», «Чи вміємо
ми слухати», «Як
користуватися душем»,
«Зовнішній вигляд та
культура поведінки»,
«Учись володіти собою»,
«Дружба між хлопцями та
дівчатами», «Як уникнути
конфліктів», «Чим ти
можеш порадувати своїх
рідних?», «У чому запорука
здоров’я?», «Викрадач
розуму – алкоголь»,
«Енергетичні напої.
Користь чи шкода?»,
«Бесіда з санітарії та
гігієни».
Бесіда «Зроби свій вибір на
користь життя».
Година спілкування:
дискусія „Що означає бути
патріотом?”.
Проведення засідання
круглого столу „Моральна
чистота стосунків між
юнаком та дівчиною”.
Організація зустрічей з:
- працівниками міліції;

Дата
Вересень

Відповідальні
Вихователь

Протягом року

Вихователь

Листопад,
березень
Квітень

Вихователь,
члени студради
Вихователь,
квартира №5

Травень

Вихователь,
староста
квартири №3

За планом

Вихователь

- медичними
працівниками
V. Художньо-естетичне становлення особистості
№з/п
1.

Зміст роботи
Організація та проведення
дозвіллєвого вечору
«Вітаємо першокурсників»
Традиційний конкурс
«Королева Осені, Король
Вітру»
Організація виставки «Мій
уклін тобі, вчителю!»

Дата
Вересень

Відповідальні
Вихователь

Жовтень

Вихователь

Жовтень

Організація постійнодіючої
фотовиставки «Світ навколо
нас»
Розважальне шоу «Пісенний
марафон»
Новорічне шоу «Повір у
мрію»
Вечір бардівської пісні

Протягом року

Вихователь,
староста
гуртожитку
Вихователь, пресцентр студради

Тематичний захід «Єдина.
Неповторна. Найрідніша»
Конкурс «Міс гуртожитку 2017»

Березень

10. Конкурс на кращу кімнату в
гуртожиту

Травень

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Листопад
Грудень
Лютий

Квітень

Вихователь,
Соломко С.В.
Вихователь,
члени студради
Вихователь,
Соломко С.В.
Вихователь,
Соломко С.В.
Вихователь,
староста
гуртожитку
Вихователь,
члени студради

VІ. Фізичне і трудове становлення особистості
№з/п
1.

2.

Зміст роботи
Організація та проведення
прибирання території
гуртожитку
Підготовка кімнат та
квартир до зимового
періоду

Дата
Протягом року

Відповідальні
Вихователь,
комендант

До 15.10.17р.

Вихователь,
комендант

3.

4.

5.

6.

Змагання з шахів та шашок
серед мешканців
гуртожитку
Організація та проведення
рейдів по перевірці стану
меблів і майна.
Організація та проведення
бесід з безпеки
життєдіяльності:
«Дотримання правил
дорожнього руху під час
поїздок додому»;
«Шкідливість вживання
алкоголю, наркотичних
засобів та тютюнопаління»;
«Санітарно – гігієнічні
вимоги до учнів»;
«Правила поведінки під час
зимових канікул»;
«Правила поведінки біля
водоймищ в осінньозимовий період»;
«Інфекційні хвороби»;
«Правила поведінки біля
Новорічної ялинки».
Косметичний ремонт
квартир та кімнат

Вихователь гуртожитку

Жовтень,
березень

Вихователь,
члени студради

Постійно

Вихователь,
члени студради

Протягом року

Вихователь,
члени студради

Травень, червень

Вихователь,
комендант

О.А. Брюховецька

