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План 

виховної роботи в гуртожитку 

ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні завдання виховної роботи: 

- Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів; 

- Формування національної свідомості та національної гідності, любові до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, 

готовність її захищати; 

- Виховання правової культури – поваги до Конституції, законодавства, 

державної символіки, знання та дотримання законів; 

- Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

старших за віком, культури та історії рідного народу; 

- Формування мовної культури, оволодіннябагатствами української мови; 

- Ствердження принципів загальнолюдськоїморалі – правди, справедливості, 

милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей; 

- Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 

фізичного, психологічного та духовного здоров’я; 

- Виховання в учнів бережливого , економного ставлення до державного 

майна; 

- Формування в учнів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватись 

шкідливих звичок 

 
Основні напрямки виховної роботи: 

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави, історичних, 

культурних і духовних надбань рідного краю; 

- Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; 

- Ціннісне ставлення особистості до себе; 

- Ціннісне ставлення особистості до природи; 

- Ціннісне ставлення особистості до праці; 

- Ціннісне ставлення особистості до мистецтва; 

- Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському 

середовищі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організаційні заходи 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

1 2 3 4 

1 

Участь в урочистому святі присвяченому     

Дню Знань. 

Поселення учнів у гуртожиток. 

Забезпечення необхідним інвентарем. 

Проведення індивідуальних бесід з учнями  

та їх батьками. 

 

01.09 

 

 

 

 

 

 

Комендант, 

вихователь 

2 

Знайомство з учнями першого курсу, 

вивчення їх особових справ. Створення 

сприятливих умов для адаптації 

першокурсників у колективі. Проведення 

інструктажів з охорони праці. Збори 

«Внутрішній розпорядок та обов’язки учнів».  

Обрання активу гуртожитку 

04.09 

Заступник 

директора з ВР, 

вихователь, 

комендант 

3 

Організація роботи учнівського 

самоврядування. Провести збори «Прийняття 

гуртожитку на учнівське збереження». 

05.09 Вихователь 

4 

Ознайомлення учнів з організацією чергування 

в житлових кімнатах та кімнатах загального 

користування, самообслуговуванням. 

06.09 Вихователь 

5 

Санітарно – освітня робота. Оголошення про 

конкурс на кращу кімнату гуртожитку. 

Засідання ради гуртожитку. 

 

 

07.09 

 

 

Вихователь 

6 

Складання та затвердження списку, 

соціальний  паспорт контингенту учнів, які 

проживають у гуртожитку. 

08.09 
Вихователь 

 

7 

Проведення анкетування учнів з метою 

виявлення їх інтересів, матеріальних та 

духовних потреб. 

11.09 Вихователь 

8 
Провести моніторинг з метою виявлення учнів, 

схильних до правопорушень 

напротязі 

місяця 
Вихователь 

9 

Контролювати дотримання учнями: 

- розпорядку дня; 

правил проживання у гуртожитку. 

щоденно 
Вихователь, 

староста 

10 
Організовувати учнів на перегляд телепередач 

(на правову  тематику, пізнавальних, новин). 
щоденно Вихователь 

11 
Тримати під постійним контролем учнів з 

неблагополучних сімей. 

упродовж 

року 
Вихователь 



Підтримувати тісні зв'язки з батьками учнів, 

які схильні до правопорушень. 

Вести особливу підвищену індивідуальну 

роботу з учнями з неблагополучних сімей та 

учнями схильними до правопорушень. 

Залучати їх до активної участі у громадському 

житті гуртожитку. 

12 

Організовувати зустрічі учнів з 

працівниками правоохоронних органів 

(лекції, бесіди). 

упродовж 

року 
Вихователь 

13 

Проводити індивідуальні бесіди з учнями по 

дотриманню особистої гігієни. 

щодня 

Вихователь, 

староста, 

голова 

санітарної 

комісії 

14 

Організовувати і проводити : 

- вологе прибирання; 

-  генеральне прибирання. 

 

щоденно 

щочетверга 

Вихователь, 

староста 

15 

Контролювати: 

- чистоту і заміну постільної білизни; 

- наявність предметів особистої гігієни. 

 

щотижня 

щоденно 

Вихователь, 

староста 

16 
Засідання гуртка «Школа життя”. 

13.09 
Вихователь 

 

17 

Робота  з мешканцями гуртожитку щодо 

естетичного оформлення житлових кімнат і 

кімнат загального користування. 

упродовж 

року 

Вихователь, 

староста 

18 

Проводити роз’яснювальну роботу серед 

учнів, з метою запобігання масових 

інфекційних захворювань. 

щоденно 

 

Вихователь, 

медичний 

працівник 

 

19 
Контролювати дотримання учнями правил по          

безпечному користуванню електроприладами. 

щоденно 

 

Вихователь, 

староста 

20 

 Укласти договір про збереження та надання в 

тимчасове користування житлової кімнати 

05.09 

до кінця 

місяця 

Вихователь, 

комендант 

21 

Проводити рейди-перевірки санітарного стану 

кімнат, економного використання світла, води 

і висвітлювати їх на стенді. 
щоденно 

 

Вихователь, 

староста 

голова 

санітарної 

комісії 

22 

Проводити збори мешканців, для  підведення 

підсумків санітарного стану житлових кімнат 

та кімнат загального користування. 
щомісяця 

Вихователь, 

староста, 

голова 

санітарної 



комісії 

23 

Організовувати самопідготовку учнів та                                                     

взаємодопомогу під час виконання 

домашнього         завдання. 
щоденно 

 

Вихователь, 

викладачі, 

голова 

навчальної 

комісії 

24 

Підтримувати тісні зв’язки з майстрами 

виробничого навчання та класними 

керівниками груп, учні яких проживають на 

поверсі. 

упродовж 

року 
Вихователь 

25 
Провести огляд-конкурс на кращу учнівську 

кімнату гуртожитку 

січень, 

червень 

Вихователь, 

староста, 

адміністрація 

навчального 

закладу 

26 

“Гуртожиток -твій дім, наведи порядок в нім”. 

Косметичний ремонт житлових кімнат і місць 

загального користування (підготовка до нового 

навчального року). 
червень 

Вихователь, 

староста, 

комендант, 

голова 

санітарної 

комісії поверху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, 

історичних, культурних і духовних надбань рідного краю 

Мета:   -    формування національно – громадської та національно – 

                  громадської та національно – етнічної ментальності особистості; 

- формування громадянського і державницького світогляду 

особистості, її мовної компетентності; виховання поваги до 

Конституції України та законів держави; 

- формування системи знань про історичні, матеріальні, 

культурні та духовні цінності нашого краю; розвиток 

історичної памяті особистості; 

- виховання шанобливого ставлення до історичного, культурного 

і духовного спадку рідного краю, здатності берегти його і 

примножувати. 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Вечір «Ми є діти українські» 19.09 

2 Диспут «Що означає бути справжнім патріотом» 22.09 

3 Екс Екскурсія в Дубенський замок 27.09 

4 Година доброти присвячена Дню людей похилого віку 02.10 

5 Бесіда про створення УПА та День Українського козацтва 292     13.10 

6 Урок мужності до річниці визволення України  від німецько-

фашистських загарбників «Ти памятай, ніколи не забудь» 

30.10 

7 Свято української писемності і мови 09.11 

8 Година спілкування «Ми єдина сім’я» 10.11 

9 Вечір-пам яті до Дня жертв голодомору 22.11 

10 Шляхами болю й перемоги». Зустріч з героями  захисниками 

України 

28.11 

11 Бесіда до Дня Збройних Сил України 06.12 

12 Філософська бесіда «Активна позиція. Чи важливо її мати?» 

(Як ви відноситеся до війни на Сході, до волонтерського 

руху?) 

21.12 

13 Р      Розмова у колі «Новорічно – різдвяні традиції нашого краю» 18.01 

14 Година спілкування до Дня Соборності України «Молодь 

єднає Україну» 

22.01 

15  Вечір памяті: Герої Крут – для нащадків взірець 24.01 



16 День добрих сюрпризів 25.01 

17  День пам’яті жертв голодомору 26.01 

18 Інтелектуальна гра: «Всім мерцем любіть Україну свою» 29.01 

19 Гра для юнаків «10 кроків до генерала» 09.02 

20 Конкурс на виготовлення найкращої валентинки. Святкування 

Дня закоханих 

14.02 

21 Вечір памяті «Афганістан – душі кривава рана» 15.02 

22 Пам’яті Небесної Сотні 20.02 

23 Година спілкування «Що означає бути людиною» 01.03 

24 Вечір  Шевченківської поезії 09.03 

25 Розповідь «Куренівська трагедія» 12.03 

26 Вікторина до Дня визволення Дубна 16.03 

27 Година спілкування «Демократія і свобода слова – що це 

таке?» 

28.03 

28 Історична сторінка «Свою Батьківщину любіть» 04.04 

29 Година спілківання «Моя Земля – Земля моїх предків» 17.04 

30 Вечір пам’ті «Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою 

поріс» 

25.04 

31 Розмова у колі «Дружба і кохання у нашому житті» 03.05 

32 Свято «Від громадянина України – до громадянина Землі» 15.05 

33 Учнівське прогнозування «Якою я уявляю державу своєї мрії» 24.05 

    34 Година спілкування «Демократія і свобода слова – що це 

таке?» 

31.05 

35 Свято «Дихай вільно, моя Україно» 13.06 

 
 

 

 

 

 

 



Ціннісне ставлення особистості до сімї, родини, людей 

Мета: - формування сімейно – родинної ментальності особистості; 

-   формування навичок соціальної взаємодії та потреби   

допомагати іншим; 

- виховання готовності до моральних вчинків, які грунтуються на 

засадах гуманного ставлення до людей, готовності до активної 

участі в доброчинній діяльності, до здійснення вільного 

морального вибору; 

- виховання готовності до збереження та примноження сімейних 

традицій, забезпечення єдності поколінь 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Бесіда «Твій новий колектив у гуртожитку» 14.09 

2 Ділова гра «Ми всі різні, але рівні» 05.10 

3 Розмова – навчання «Ти біля людей і люди біля тебе» 09.10 

4 Діалог з колективом «Бути на Землі людиною» 11.10 

5 Виховне заняття «Твори добро, щоб кращим став цей світ» 25.10 

6 «Як і чим випробовується дружба» 06.11 

78     7 Бесіда «Кохання і шлюб» 07.11 

8       8 Година спілкування «Я та мої батьки: конфлікт поколінь» 13.11 

10     9 Розмова у колі «Поняття людської гідності» 16.11 

11     10 Бесіда «Роль жінки у сучасному суспільстві» 04.12 

12     11 Свято Андрія 13.12 

13     12 «Віра, Надія, Любов – головні життєві цінності» 15.12 

14     13 Свято Миколая 19.12 

15     14 Розучування колядок і щедрівок 25.12 

16     15 Підготовка до конкурсу колядок та щедрівок 27.12 

18     16 Підготовка до Новорічної вечірки 28.12 

 Новорічна вечірка 29.12 

19     18 Конкурс колядок та щедрівок «Вифліємська зірка» 15.01 



20     19 Бесіда «Щастя як вища моральна цінність особистості» 16.01 

21     20 Свято в домі «А третій же празник – свято Водохреща» 19.01 

22     21 «Будьмо не байдужими до чужого горя» 23.01 

23     22 Родинне свято «Шануймо батьків» 31.01 

24     23 Бесіда «Чиста совість – чисте життя» 05.02 

 24 Бесіда «Бути людиною – вибір кожного» 16.02 

 25  Розмова з учнями про культуру поведінки 22.02 

   26 Діалог з етикету «Поспішай робити добро» 13.03 

8       27 Година спілкування «Доброта – якість, надлишок якої не 

шкодить» 

15.03 

 28 Розповідь «Бережіть материнське серце» 27.03 

31     29 Бесіда «Ніщо не цінується так дорого, як ввічливість» 06.04 

32     30 Круглий стіл «Сімейні традиції народної медицини» 11.04 

33     31  Година спілкування «Життя людини – найвища цінність» 12.04 

34     32 Бесіда «Дерево міцне корінням, а людина друзями» 18.04 

35     33 Бесіда «Твори добро, бо ти людина» 07.05 

36     34 Година вдячності «Матуся, матінка свята», присвячена 

Дню матері 

11.05 

37     35 Мої  мати й батько – мій зразок вихованості 14.05 

38     36 Бесіда до Дня Сім ї «Сім я – ключ до щастя» 21.05 

39     37 Бесіда «Традиції нашого краю» 25.05 

40     38 Скарбниця доброчинності 11.06 

 39 Тренінги «Пам’ ятай добро, віддячуй тим же» 14.06 

42     40 Рольова гра «Егоїзм – добро чи зло – що ти обираєш?» 18.06 

43     41 Тест «Мої добрі справи» 19.06 

 

 

 

 



 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

Мета: - усвідомлення значущості власного фізичного, психологічного, 

             соціального та духовного «Я»; 

-   сформованість уявлення про моральні норми, погляди, 

судження   та еталони взаємин; 

- сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; 

свідоме ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших; 

- здатність виявити турботу про безпеку власної життєдіяльності 

та життєдіяльності інши 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Поради-навчання «Харчування у гуртожитку. Поради щодо 

приготування їжі». Виховна година протипожежного 

спрямування 

13.09 

2 Бесіда «Інтелегентна людина: яка вона» 18.09 

3 Відверта розмова «Я працюю над собою, я виховую себе» 26.09 

  4 Усний журнал «Інтернет – не лише тівй друг» 10.10 

5 Особиста гігієна – перша умова здоров’я 17.10 

6 Випуск газети про «Шкідливість алкоголю на організм 

підлітка» 

23.10 

7 Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся. Бесіди з метою 

запобігання дитячого травматизму 

31.10 

8 Бесіда «Як досягти успіху у житті» 01.11 

9 Бесіда-консультація «Як уберегтися від простуди», 

«Лікування простуди». Профілактичні бесіди 

захворюваності на інфекційні та застудні хвороби 

17.11 

10 Тренінг «Конфлікти, конфлікти…» 24.11 

11 Організація міні-змагань з шашок 27.11 

12 День батьків 30.11 

13 Бесіда – тренінг «Шкідливі звички. До чого призводять» 01.12 

14 Бесіда-застереження «Травматизм взимку – як його 

уникнути» 

18.12 

15 Бесіда-розповідь «Я хочу бути здоровим» 01.02 



16 Година спілкування «Праця – один з найкращих вихователів 

характеру» 

08.02 

17 Бесіда «У чому сенс твого життя» 28.02 

18 Година спілкування «Відповідальність учнів за свої вчинки» 02.03 

19 Бесіда «Статеве виховання» 05.03 

20 «Мода, краса і здоров’я сучасного підлітка» 19.03 

21 Розповідь «Алкоголізм – руйнівник підростаючого 

покоління» 

23.03 

22 Бесіда про гепатит 26.03 

23 Бесіда про культуру поведінки у парку Шевченка 29.03 

24 Екскусія “Дисципліна: це свобода чи необхідність?” 30.03 

25 Бесіда – навчання «Твій зовнішній вигляд» 10.04 

26 «Імідж у нашому житті»            13.04 

27 Акція «Цукерка замість цигарки» 24.04 

828 28 Бесіда з профілактики туберкульозу 04.05 

29 Бесіда «Не шукай собі нещастя» (про СНІД) 16.05 

30 «Навички ділового спілкування» 22.05 

31 Лекція «Не оскверняй душі своєх» 28.05 

32 Розмова у колі «Здоров’я душі та тіла», присвячена 

Всесвітньому Дню боротьби з тютюнопалінням 

31.05 

33 Акція «День без куріння». Бесіда до Дня захисту дітей 03.06 

34 Урок – тренінг «Уміння сказати «НІ» в екстримальних 

ситуаціях» 

04.06 

35 Бесіда  «Почієш звичку – пожнеш характер» 06.06 

36 Бесіда про шкідливі звички «Збережемо свій розум» 15.06 

37 Бесіда «Перебування на сонці – користь чи шкідливість» 26.06 

        38 Профілактичні бесіди, спрямовані на недопустимість 

нещасних випадків під час літніх канікул 

29.06 

        39 «Безпечна поведінка під час канікул – запорука здорового 

відпочинку» 

30.06 

 

 

 



 

Ціннісне ставлення особистості до природи 

 

Мета: -  формування у особистості внутрішньої потреби знати та 

              покращувати екологічний стан природного середовища; 

-   виховання відповідальності за збереження природи 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Бесіда «Жити в гармонії з природою» 04.10 

2 Свято квітів «Осіння симфонія осені». Вигоьовлення ікебан 

на сучасну тематику 

06.10 

3 Бесіда «Збережемо чистим довкілля». Бесіда з метою 

запобігання дитячого травматизму 

12.10 

4 Гра – подорож «Диво-куточки в природі» 16.10 

5 Конкурс малюнка «Барви осені» 20.10 

65     6 Бесіда «Бережне ставлення до природних ресурсів нашого 

краю» 

15.11 

7        76 Розповідь «Вони – з червоної книги» 20.11 

8        8 Бесіда «Вода – джерело життя». Бесіда про правила Безпеки 

на воді 

07.12 

9       89 Розповідь «Рослини – символи України» 12.12 

10     10 «Мальовнича моя Україна» оформлення фотоальбому до 14.12 

11    11 Година спілкування «Охорона природи – обов’язок 

кожного» 

07.02 

12    12 «Заповідні території України» 13.02 

13 Гра -подорож «Заповітними куточками України» 14.03 

14    14 Інформація «Рослини лікують» 28.03 

15    15 Інформаційна година «7 природних чудес України» 16.04 

16    16 «Екологічні наслідки Чорнобиля» 20.04 

17    17 «Збережемо красу Землі» малюнок на асфальті 12.06 

 

 

 

 



 

Ціннісне ставлення особистості до праці 

 

Мета: - виховання цивілізованого господаря, який свідомо ставиться 

             до праці,як вищої цінності людини і суспільства; 

-    виховання дисциплінованості, організованості, вміння включатися 

у   виробничі відносини; 

-   виховання особистісних рис характеру: самоорганізації, лідерства,    

бережливості, ініціативності,  діловитості, дисциплінованості, 

бачення перспективи 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Огляд кімнат «Моя праця створює затишок і красу у 

кімнаті». 

Щомісяця 

2 Операція «Чисте подвір'я» Щочетверга 

 

3 Бесіда «Підліток і праця» 19.10 

4 Операція «Чистюля». Правила чистоти. 03.11 

5 «Праця годує, а лінь – марнує» 08.11 

6 Створення проекту «Кімната моєї мрії» 14.11 

7 Вечір запитань і відповідей «У чому краса і користь 

професії, яку ти обрав» 

21.11 

8 День чистоти у гуртожитку. щочетверга 

9 Акція «Чистий парк» 26.04 

  10 «Цінуймо працю інших» 08.05 

1        11 Бесіда до Дня охорони навколишнього середовища. 07.06 

         12 «Усі професії потрібні, усі професії важливі» 27.06 

 

 

 

 

 



Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 

Мета: - сформованість високого рівня духовності та естетичної культури 

             особистості; 

-    набуття вмінь власноручно примножувати культурно – 

мистецькі                                                                  надбання 

українського народу та етносу рідного краю; 

-    професійне самовизначення в галузі мистецтва 

 

 
№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Вечір відпочинку «Ми раді знайомству з вами». Відкриття 

нових талантів 

25.09 

2 «Мої музичні захоплення» 28.09 

3 «Мої вподобання в кіномистецтві» 18.10 

4 Виставка «Український рушник – символ праці та краси» 23.11 

5 Новорічна газета 11.12 

6 Свято «Українські вечорниці» 20.12 

7 «Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, 

цирку, на виступ) 

22.12 

8 Огляд естетичного стану житлових кімнат щомісяця 

 Робота в групах «Мої зимові канікули» 17.01 

11 Година спілкування «Мистецтво спілкування!» 30.01 

12 «Архітектурні перлини нашого краю» 06.02 

13 Година спілкування «Я – культурна людина» 21.02 

14 Конкурс серед хлопців «Лицар гуртожитку» 26.02 

15 Моральний ідеал та його місце в житті людини 27.02 

16 «Свято жіночності та краси» 07.03 

17 Бесіда «Культура мобільного зв’язку» 20.03 

18 «Із слова починаєтьсялюдина, із мови починається мій рід» 21.03 



приурочений до Всесвітнього Дня поезії21.03 

19 Вечір – гумору «Перше квітня – брехня всесвітняґґ2 03.04 

20 Школа етикету 05.04 

21 Розмова в колі “Інформаційна культура і компетентність 

особистості в умовах сьогодення” 

19.04 

22 Година спілкування “Мова – це серце народу, жива душа 

його” 

23.04 

23 «Культурна естетика в нашому побуті» 30.04 

24 Спілкування до Дня української вишиванки 17.05 

25 Дискусія «Бідна любов, якщо її можна виміряти» 18.05 

26 Бесіда «Правила твого життя» 29.05 

27 Година історичної памяті «Історія мого села» 05.06 

28 Природа в літературі, музиці, мистецтві 08.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в 

учнівському середовищі 

Мета: -  реалізація заходів спрямованих на попередження злочинів і 

               злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень 

               норм моралі; 

-      виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення 

причин і      умов, що сприяють скоєнню злочину, 

попередження їх        подальшого розвитку; поліпшення роботи 

з підлітками з       негативною поведінкою, надання їм допомоги 

в самовихованні 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1         Бесіда «Закон обовязковий для всіх» 15.09 

2 Година права «Право на освіту», «Право на житлову площу» 20.09 

3 Індивідуальна робота з учнями, щодо попередження 

правопорушень у гуртожитку. 

21.09 

4 БесіБусіда «Правопорушення – шлях до злочину» 29.09 

5        ЛекАкція «Проблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми» 03.10 

6  Профілактика правопорушень серед учнів гуртожитку. 24.10 

7 Конвенція ООН про права дитини».Ознайомлення з 

документом. Батьківські збори 

26.10 

8 Година державності «Основний документ України – 

Конституція» 

27.10 

9 Читання та обговорення статті 

«Сучасна работоргівля», «Не дай себе обманути» 

02.11 

10 Шкідливий вплив куріння на формування розвитку підлітків 29.11 

11 Акція «16 днів без насильства» 05.12 

12 День правових знань. (присвячений Дню прав людини) 08.12 

13  Підведення підсумків 26.12 

14 «Роль особистості в історії держави» 02.02 

15 Ділова гра «Шляхи права» 12.02 

16 Повідомленя  «Тероризм – загроза людству» 19.02 



17 «Правова культура – запорука  міцності держави” 23.02 

18 Бесіда «Товаришування юнаків та дівчат у колективі» 06.03 

19 Бесіда «Виховуємо законопослушного громадянина 22.03 

20 Бесіда «Що таке правомірна поведінка?» 02.04 

21 Вікторина: «Як я знаю і розумію державні символи України» 09.04 

22 Слідство ведуть завці права 27.04 

23 Година спілкування «Моя рідна Україна» 10.05 

24 Бесіда «За вчинки відповідай» 23.05 

25 Профілактика правопорушень. Індивідуальні бесіди 30.05 

26 Година спілкування «Декларація прав  дитини» 20.06 

27 Бесіда «Сучасні прояви рабства над дітьми» 21.06 

28 Правовий тренінг «Знавці права» 22.06 

29 Бесіда «Ти і закон» 25.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота з батьківською громадськістю 

 

Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального 

виховного процесу, використовувати їх творчі можливості в позаурочній роботі з 

групами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами та дітьми; 

зробити батьків співпрацівниками педагогів. 

 

Основні напрямки роботи з батьками: 

 

- ознайомлення з умовами життя сім'ї, з'ясування їх психологічного 

клімату, особливостей поведінки дитини в сім'ї; 

- виявлення труднощів, які відчувають батьки 

- здійснення колективного, диференційованого впливу на батьків на 

основі ретельного аналізу; 

- залучення батьків до організації виховної роботи; 

- проведення батьківських зборів у гуртожитку; 

- особисті бесіди вихователя з батьками, консультації психолога для 

батьків. 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін  

    виконання 

1  Поселення у гуртожиток. Бесіди з батьками про розпорядок 

дня та правила внутрішнього розпорядку. 

Вересень 

2 Індивідуальні бесіди з батьками учнів, які проживають у 

гуртожитку. 

Вересень 

3 Спільні виховні заходи (учні – батьки), вечори відпочинку, 

свята. 

Згідно плану 

роботи 

4 День батьків. Листопад 

5 Психолого – педагогічні консультації для батьків. Постійно 

6 Надсилання листів – подяк, листів – тривог для батьків. Червень 

7 Телефонний зв’язок з батьками учнів, які проживабть у 

гуртожитку. 

Постійно 

8 День відкритих дверей. Згідно плану 

роботи 



9 Тримати під постійним контролем дітей з неблагополучних 

сімей. Підтримувати зв'язок з родинами, в яких  

виховуються діти схильні до правопорушень. 

Протягом 

року 

10 Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи 

працівників правоохороних органів. 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи щодо запобігання нещасних випадків 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін  

  виконання 

1 Ознайомлення з правилами проживання у гуртожитку    04.09.2018 

2 Контроль за санітарно – гігієнічним режимом у житлових 

кімнатах 

07      07.09.2018 

3 Бесіди з профілактики дорожньо – транспортного 

травматизму 

11.09.2018 

4 Виховна година протипожежного спрямування 13. 09.2018 

5 Бесіди з метою запобігання дитячого травматизму 30.10.2018 

6 Профілактичні бесіди захворюваності на інфекційні та 

застудні хвороби 

17.11.2018 

7 Бесіди про правила безпеки на воді 07.12.2018 

8 Бесіди про дотримання  правил безпеки під час зимових 

канікул 

26.12.2018 

9 Профілактичні бесіди, спрямовані на недопустимість 

нещасних випадків під час літніх канікул 

29.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фізична підготовка 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Легкоатлетичний крос, присвячений  Дню фізичної 

культури 

Вересень 

2 Спортивні змагання з волейболу. Жовтень 

3 Спортивні змагання з тенісу. Грудень 

4 Змагання з шахів. Лютий 

5 Змагання з шашок. Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Випуск газет 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

1 Стіннівка про захисників, учасників АТО       07.10.2018 

2 «День українського козацтва та День захисника України»      13.10.2018 

3 Виготовлення плакату «Голодний 33-й рік»      22.11.2018 

4 Випуск «Новорічної газети»      11.12.2018 

5 Стіннівка «Новорічно – Різдвяні традиції нашого краю»      18.01.2019 

88 Виготовлення плакату присвячений Небесній сотні      20.02.2019 

7 Газета до Міжнародного жіночого дня      07.03.2019 

9 «Шкідливі звички»      14.04.2019 

10 «Чорнобильська трагедія»      26.04.2019 

11 «Матуся, матінка свята»      13.05.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


