
ПОГОДЖЕНО               ЗАТВЕРДЖУЮ 

органом учнівського самоврядування              Директор ЛПЛЗТ 

________________                                            _______________Ольга АГЄЄВА 

«  » вересня 2020 р.             «  » вересня 2020 р. 

 

ПЛАН 

РОБОТИ РАДИ ГУРТОЖИТКУ 

на 2020-2021 н.р. 

                                      

Завдання:  
 Сформувати у здобувачів освіти почуття власної гідності, 

впевненості у можливості проявити себе; розвиток соціально 

активної, гуманно налаштованої особистості з глибокою 

громадянською позицією; 

 Формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави; 

 Організувати органи учнівського самоврядування в гуртожитку та 

забезпечити їх діяльність;  

 Створити умови для розвитку самоуправління, лідерських і 

організаційних якостей особистості;  

 Сприяти реалізації учнівських ініціатив з покращення умов 

проживання і дозвілля мешканців  гуртожитку.  

  Виховувати здатність протидіяти проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності. 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Організаційна робота 

1. Допомога в організації поселення 

здобувачів освіти у гуртожиток 

25.08-02.09. Голова ради гуртожитку 

2. Загальні збори проживаючих у 

гуртожитку. 

17.09.2020 Вихователі 

3. Аналіз роботи ради гуртожитку за 

минулий навчальний рік. 

Голова ради гуртожитку 

4. Вибори ради гуртожитку.  Вихователі,  

Рада гуртожитку 

5. Обрання (поновлення) складу ради 

гуртожитку. 

Вихователі,  

Голова ради гуртожитку 

6. Розподіл обов’язків між членами ради. Вихователі,  

Голова ради гуртожитку 

7. Засідання ради гуртожитку. Щомісяця, 

остання 

середа 

Голова ради 

гуртожитку, члени РГ 

5.Висвітлення діяльності ради гуртожитку 

на стенді та сторінці сайту ліцею. 

Постійно Голова інформаційного 

сектору 



6. Випуск газети «Калейдоскоп подій». 

 

І семестр 

2020 р.,  

ІІ семестр 

2021 р. 

Голова ради 

гуртожитку,  

інформаційний сектор 

Засідання по місяцях 

1.Обговорення та затвердження плану 

роботи ради гуртожитку на 2020-2021 н.р. 

2. Розгляд планів роботи секторів. 

3.Ознайомлення з Положенням про 

учнівську раду гуртожитку.  

4.Робота ради гуртожитку щодо 

дотримання здобувачами освіти  режиму 

дня. 

5. Затвердження плану роботи ради 

гуртожитку на жовтень. 

6.Про участь у квесті: «Будьмо знайомі». 

30.09.2020 Вихователі, 

голова ради, 

члени ради 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

1. Про організацію конкурсу «Краща 

кімната гуртожитку». 

2. Ознайомлення з умовами конкурсу,  

Положенням, оціночними листами та 

веденням «Екрану чистоти». 

3. Випуск святкових стіннівок, колажів 

(згідно з календарем знаменних і 

пам’ятних дат). 

4. Звіт ради гуртожитку за вересень. 

5. Про проведення спортивних розваг 

«Свято Покрови - свято українських 

козаків» на спортивному майданчику.  

6. Затвердження плану роботи на листопад. 

7. Проведення конкурсу юних 

фотоаматорів  «Барви осені».  

28.10.2020 Вихователі, 

голова ради, 

члени ради 

1.Звіт ради за жовтень. 

2.Організація фотовиставки «Студентський 

капусник». 

3.Затвердження плану роботи на грудень. 

4. Поведінка здобувачів освіти, схильних 

до правопорушень. Дотримання ними 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку, культури поведінки, етики 

спілкування. 

5. Бесіда до дня жертв Голодомору 

(перегляд відеоролика)  «Минуле стукає в 

наші серця». 

 

25.11.2020 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 



6.Перегляд відео фрагменту до 

Всесвітнього дня Толерантності: 

«Толерантність починається з тебе».  

1. Про проведення українських вечорниць 

«Минуле  і майбутнє». 

2.Аналіз роботи ради гуртожитку за І 

семестр. 

3.Підведення підсумків конкурсу «Краща 

кімната гуртожитку» за І семестр. 

4. Випуск газети «Калейдоскоп подій». 

5.Затвердження плану роботи на січень. 

6.Створення відео привітання з 

Новорічними та Різдвяними святами. 

23.12.2020 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

 

 

за I семестр 

1. Про проведення конкурсу: «Напиши свої 

колядки та щедрівки». 

2. Затвердження плану роботи на лютий. 

3.Виховна година «Великий день злуки» до 

Дня Соборності України.  

4. Про проведення анкетування мешканців 

гуртожитку щодо поліпшення житлово-

побутових умов у гуртожитку (пропозиції 

здобувачів освіти адміністрації ліцею). 

27.01.2021 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

1.Звіт про роботу житлово-побутового 

сектору. 

2.Святкування Дня закоханих «Чарівна 

пара». 

3.Затвердження плану роботи на березень.  

4.Тематичний вечір «Ми Вас пам’ятаємо» 

(біля пам’ятника афганців,  мешканців 

міста). 

24.02.2021 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

1. Спільне засідання ради гуртожитку і 

учнівського самоврядування ліцею. 

2. Організація  розважально-тематичного 

заходу: «Ми будемо вічно прославляти ту 

жінку, чиє ім’я –  Мати» . 

3. Про залучення мешканців гуртожитку   

до благоустрою території. 

4. Звіт ради за березень. 

5. Участь у конкурсі газет, гуморесок, 

усмішок до Всесвітнього Дня сміху на 

тему: «Першоквітневі жарти».  

6. Затвердження плану роботи на квітень. 

31.03.2021 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

1. Звіт ради за квітень. 

2. Затвердження плану роботи  на травень. 

3. Упорядкування клумб біля гуртожитку. 

28.04.2021  

Вихователі, 

Голова ради, 



Висадження квітів у квітнику. 

4. Організація конкурсу  великодніх 

писанок. 

члени ради 

 

 

1.Звіт ради за травень. 

2.Патріотична година «Пам’ятаємо твій 

подвиг, солдате!» до Дня Перемоги. 

4.Організація туристичного походу. 

5.Участь у флешмобі до Дня вишиванки. 

6.Затвердження плану роботи на червень. 

26.05.2021 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

1.Приготування кулешу до Всесвітнього 

дня захисту дітей.  

2. Бесіда: «Безпечна поведінка під час 

канікул – запорука здорового відпочинку». 

3. Інтелектуально-конкурсна програма 

«Найрозумніший». 

4. Підготовка та початок ремонтних робіт у 

кімнатах гуртожитку. 

5. Випуск газети за ІІ семестр 

«Калейдоскоп подій». 

6. Звіт ради гуртожитку за ІІ семестр 2020-

2021 н.р.  

7. Підведення підсумків роботи ради 

гуртожитку за навчальний рік та завдання 

на 2021-2022 н.р. 

23.06.2021 Вихователі, 

Голова ради, 

члени ради 

                    

 Голова ради гуртожитку              Олександр ДОРОШЕНКО 

       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

житлово-побутового сектору  на 2020-2021 н.р. 

 

     Завдання:  

 Сприяти створенню належних житлово-побутових умов проживання;  

 Виховувати почуття відповідальності за збереження майна 

гуртожитку, раціональне використання електроенергії, води.  

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

1 
Організація санітарних днів (генеральне 

прибирання кімнат) 
Щосереди 

2 
Рейд-перевірка санітарного стану кімнат 1, 2, 3 

поверхів. Ведення «Екрану чистоти» 
Щотижня 

3 
Надавати інформацію про санітарний стан кімнат 

по боксах вихователям. 
Щотижня 

4 

Проведення анкетування серед здобувачів освіти, 

які живуть у гуртожитку, з приводу умов 

проживання, проблем, та винесення результатів 

на обговорення ради гуртожитку. 

Лютий 

5 
Визначати кращі кімнати на поверхах у межах 

огляду-конкурсу «Краща кімната гуртожитку» 

Щомісяця до 30 

числа 

6 
Організація прибирання прилеглої території біля 

гуртожитку.  

Щочетверга  

та за потребою 

7 

Організувати здобувачів освіти  для  проведення 

трудових акцій з упорядкування території:  

- «Опале листя»;  

- «Готуйся до зими»; 

- «Весняна толока». 

 

 

жовтень 

грудень 

квітень-травень 

8 Підсумки санітарного стану кімнат. Щомісяця 

9 

Рейди перевірки за збереженням майна. Бережне 

поводження з електроплитою; економне 

використання води. 

Протягом року 

10 Звіт про роботу житлово-побутового сектору. Лютий 



11 
Організація підготовки та початок ремонтних 

робіт у кімнатах гуртожитку. 
Червень 

         

Голова житлово-побутового сектору                     Альона Кнюхач 

ПЛАН РОБОТИ 

інформаційного сектору на 2020-2021 н.р. 

     Завдання:  

 Підготовка та випуск інформаційних матеріалів до свят;  

 Створення листівок з метою ознайомлення здобувачів освіти, вітання 

та їх інформування; 

  Випуск газети «Калейдоскоп подій». 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін проведення 

1 Випуск оголошень. Протягом року 

2 

Випуск газет до свят 

Конкурс юних фотоаматорів «Барви осені» 

Фотовиставка «Студентський капусник» 

Щомісяця 

Жовтень 

 

Листопад 

3 
Випуск вітальних листівок з днем 

народження 
Щомісяця 

4 
Інформація про санітарний стан кімнат  

1, 2 і 3 поверхів 
Щотижня 

5 Підготовка кімнати відпочинку до свят. Протягом року  

6 

Оформлення інформаційного куточка: 

- світлини проведених свят; 

- матеріали Ради гуртожитку. 

Протягом року 

7 Випуск газети учнівського самоврядування 

«Калейдоскоп подій»  

 

Щосеместра 

 

8 Колаж «Гуртожиток – наш другій дім». Лютий 

9 Організувати допомогу у оформленні 

інформаційного стенду «COVID-19: 

Вересень 



профілактика інфікування і поширення». 

         

 Голова інформаційного сектору     Богдан ХАНІН 

ПЛАН РОБОТИ 

культурно-масового сектору на 2020-2021 н.р. 

Завдання:  

 

 організовувати змістовне дозвілля здобувачів освіти, які проживають у 

гуртожитку;   

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

проведення 

1 
Організувати вечір відпочинку «Будьмо знайомі» 

(привітання першокурсників) 
30.09.2020 

2 Проведення вечорів-відпочинку.   Протягом року 

3 Організація та проведення «Днів іменинника». 1 раз на місяць 

4 
Вечір відпочинку: «Свято Покрови - свято українських 

козаків». 
14.10.2020 

5 

- Вечір пам’яті жертв Голодомору  «Голод 33-го – біль 

душі і пам’ять серця» (перегляд відеоролика); 

- Вечір відпочинку: «Українські вечорниці» (минуле і 

майбутнє); 

- «Роки над пам’яттю  невладні» до дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській  АЕС.  

24.11.2020 

 

17.12.2020 

 

22.04.2021 

 

 

6 Новорічні привітання  у гуртожитку.  28.12.2020 

7  Захід «Чарівна пара»  до Дня Святого Валентина.  
14.02.2021 

 

8 Година-пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні. 20.02.2021 

9 
 Свята та обряди «Масляна». 

 

15-22.03.2021 

10 Великоднє свято, конкурс великодніх писанок. 27.04.2021 

11 
Участь у  конкурсі газет, гуморесок, усмішок до 

всесвітнього Дня сміху «Першоквітневі жарти». 
01.04.2021 



 організовувати різноманітні заходи: свята, вечори, конкурси, розважальні 

програми тощо. 

 

      Голова культурно-масового сектору                         Валєрія ГЕТТА 

           

 

ПЛАН РОБОТИ 

спортивно-оздоровчого сектору на 2020-2021 н.р. 

Завдання:  

 виховувати відповідальне ставлення до свого життя та здоров’я, до 

життя і здоров’я інших людей;  

 пропагувати здоровий спосіб життя;  

 залучати здобувачів освіти   до активних занять фізкультурою та спортом;  

 спільно з викладачем фізичної культури  та керівником фізичного виховання 

організовувати проведення днів здоров’я, спортивних змагань.  

 

 

   Голова спортивно-оздоровчого сектору                    Євген ХІМІЧ 

                

                  

 

                      

12 Приготування кулешу, різні конкурси на природі. Червень 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

проведення 

1 

Популяризація здорового способу життя серед  

здобувачів освіти   гуртожитку. Залучати  

здобувачів освіти   до участі в спортивних 

секціях. 

Постійно 

2 

 «Свято Покрови - свято українських козаків». 

 «Важко в навчанні – легко в бою»  

Проведення спортивних свят, участь у 

змаганнях  

  жовтень  

  грудень 

Протягом року 

3 
Організація шашкових, тенісних, шахових 

турнірів. Протягом року 

4 

Змагання з міні футболу, волейболу, 

баскетболу. 

 

Протягом року 

5 

Організація акцій: «За здоровий спосіб життя», 

«Ні! Палінню» 

 

  07.04.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

сектора дисципліни і порядку на 2020-2021 н.р. 

 

                     Завдання: 

 підвищувати рівень правової культури  здобувачів освіти; 

 виробляти у здобувачів освіти  навички і звички високоморальної 

поведінки; 

 формувати в здобувачів освіти негативне і нетерпиме ставлення 

до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків. 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін проведення 

 

1. Знайомство здобувачів освіти   з Правилами 

проживання у гуртожитку, Положенням про 

користування гуртожитком. 

Вересень 

2. 

 

Спільно з вихователями контролювати 

поведінку  здобувачів освіти, дотримання ними 

розпорядку дня. 

Постійно 

3. 

 

Проведення індивідуальних бесід з 

порушниками дисципліни і порядку. 

Протягом року 

(за необхідністю) 

4. 

 

Бесіда із здобувачами освіти   «Не будь собі 

ворогом»;  

 «За культурний спосіб життя»;  

« Ні! Порушенням». 

Жовтень 

 

Листопад 

Січень 

5.          Стежити за виконанням обов’язків старших по 

боксах. 

Протягом року 

 6. 

 

Бесіда: « Адміністративна і кримінальна 

відповідальність неповнолітніх». 

Лютий 

7. Формувати  у  здобувачів освіти   навички  

самообслуговування та залучати їх  до 

покращення умов проживання в гуртожитку. 

 Протягом року. 



8. Індивідуальні бесіди: «COVID -19: 

профілактика інфікування і поширення». 

 

       Постійно 

9. Участь у засіданні Штабу профілактики 

правопорушень. 

За необхідністю, 

протягом року 
  

Голова сектору дисципліни і порядку                             Олексій ГАРМАШ                          

 


