
 

Виховна робота в гуртожитку 

Чернівецького медичного фахового 

коледжу  

 
Виховання — велика справа: воно вирішує долю людини.  

                                                                                     В. Бєлінський  

 
Виховання – організований і цілеспрямований процес формування особистості, має 

різноманітні напрямки, і де б не перебувала молода людина, вона всюди буде 

знаходитись під виховним впливом суспільства, громадських організацій, коледжу, 

гуртожитку.  

Вступаючи на навчання до нашого коледжу студенти вимушені залишати свої 

домівки, батьків та рідних. Але вони тут не самотні. Їх оточують одногрупники, 

куратори, студентські ради, завідувач гуртожитку. Студенти, які проживають у 

нашому гуртожитку, знаходяться під пильною увагою всіх учасників виховного 

процесу: директора коледжу, заступника директора з навчально-виховної роботи, 

завідувача. Основну виховну роль в гуртожитку виконує завідувач, саме він проводить 

більше часу з студентами в гуртожитку.  

Основний метод виховної роботи в гуртожитку - метод переконання, метод 

стимулювання, метод оцінки та самооцінки.  

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна, пізнавальна та 

моральна.  

Виховна робота в у гуртожитку коледжу є специфічною, тому що значна частина 

студентів за віком ще є школярами (14-15 років). І вплив батьків на студентів різко 

знижується, підвищується самостійність та незалежність, з’являються перші 

самостійні гроші, які студенти отримують у вигляді стипендії ...  

Ось чому основним напрямком виховної роботи в гуртожитку стає створення для 

студентів зручних та комфортних умов для проживання: культурних та житлово-

побутових, створення належних умов для задоволення основних потреб студентів: 

вільне спілкування, умови для виконання домашніх завдань, розвиток свого 

потенціалу для подальшого розвитку моральних, естетичних і фізичних якостей 

особистості.  

Для виконання ефективного виховного процесу складається виховний  план  

роботи разом із заступником директора з навчально-виховної роботи.  

Враховуються інтереси студентів, здійснюється комплексний підхід для реалізації 

виховного процесу в єдності морального, трудового, економічного, правового, 

фізичного та естетичного виховання. План виховної роботи в гуртожитку складається 

на рік та на місяць. 



На початку нового навчального року першочерговим завданням є створення та 

формування нового складу Студентської Ради самоврядування гуртожитку. Цей 

процес є довготривалим та складним. Він здійснюється тільки через клопітку 

повсякденну роботу.  

Виховний процес у гуртожитку тільки тоді може з успіхом здійснюватись, коли 

будуть виконуватись основні умови, а саме:  

- здійснення виховної роботи з студентами на основі комплексного підходу до 

самоорганізації студентів, виховання в них уміння мати та відстоювати власну точку 

зору, свої права, вміння захищати себе та своїх друзів від прояв насильства та 

грубості; створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;  

- допомога студентам у самопідготовці до занять, оволодінні обраною професією;  

- активна співпраця з батьками, громадськістю;  

- сприяння формуванню в студентів здорового способу життя, організації дозвілля 

та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в 

гуртожитку до домашніх.  

Робота зі студентами розпочинається з їх поселення у гуртожиток. Поселення 

здійснюємо за тиждень до початку навчання з тим, щоб кожен студент заздалегідь 

знав де і з ким буде проживати, щоб був час належним чином підготувати і 

устаткувати своє місце. Для тісного контакту з батьками запрошуємо їх на перші 

збори разом зі студентами, щоб і вони знали вимоги до їхніх дітей і напрями виховної 

роботи. У цей же час домовляємось із батьками про єдність вимог у вихованні та 

способу підтримання взаємозв’язку.  

Фундамент розуміння студентами вимог до їхньої поведінки, дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку укріплюємо на обов’язкових зборах під час поселення у 

гуртожиток. Одночасно відбувається ознайомлення з сімейним станом 

першокурсників.  

У гуртожитку оформлені інформаційні стенди, що включають Права і обов’язки 

студентів, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про студентське 

самоврядування, списки мешканців по поверхах, склад старостату гуртожитку. 

З початку кожного навчального року проводимо загальні збори мешканців 

гуртожитку . Організація на поверхах зборів з питань режиму дня, правил проживання 

в  гуртожитку. 

Протягом року проводяться бесіди з дотримання санітарно – гігієнічних норм в 

гуртожитку, на усіх поверхах розміщуються пам'ятки користування кухнею, 

туалетною кімнатою, умивальниками. Надалі відбувається постійний контроль за 

виконанням вимог.  

На стенді оголошень розміщуються розпорядження адміністрації стосовно 

«Правил проживання в гуртожитку», «Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку».  

Протягом року відбувається організація та контроль чергування на кухнях поверхів 

і тому там завжди чисто. Також , щомісячно проводяться генеральні прибирання на 

усіх поверхах, в кухнях та в санітарних кімнатах.  



Систематично відбувається проведення санітарних рейдів спільно з членами ради 

самоврядування по перевірці санітарного стану кімнат, майна та прийняття 

відповідних рішень на засіданнях ради самоврядування гуртожитку стосовно 

порушників. Контроль виконання рішень.  

До послуг студентів у гуртожитку є кімната самопідготовки, філія бібліотеки, у 

фойє знаходиться телевізор для студентів, зал нестандартного спортивного 

обладнання (тренажери).  

Здійснюємо постійний контроль спільно з заступником директора з навчально-

виховної роботи,  кураторами  груп за відвідуванням студентів занять з відповідним 

прийняттям рішень до порушників.  

Розвиток у студентів естетичного смаку, почуття прекрасного, відповідальності 

розвиваємо не тільки повчальними бесідами, а й прикладом. Робимо все можливе, щоб 

технічний, санітарний стан навчальних і побутових приміщень, прилеглої території 

були впорядкованими. Для контролю та усунення недоліків також залучаються і 

студенти.  

 



            НАПРЯМКИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ  

- СРГ виражає інтереси мешканців гуртожитку. 

 - СРГ дбає про забезпечення прав мешканців гуртожитку, визначених 

нормативними документами , та про задоволення соціально-побутових, оздоровчих та 

культурних потреб студентів.  

- Голову СРГ обирають на зборах мешканці гуртожитку (представники кімнат) та 

на його пропозицію затверджують склад СРГ. 

 - Слідкує за дотриманням студентами санітарних норм проживання.  

- Погоджує правила внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку, 

контролює дотримання мешканцями цих правил.  

- Разом з адміністрацією виносить рішення про стягнення за порушення правил 

внутрішнього розпорядку та проживання, завдання матеріальних збитків .  

- Ухвали СРГ приймаються звичайною більшістю голосів за наявності не менше 

половини його членів.  

- Засідання СРГ є відкритими для всіх мешканців гуртожитку.  

 

Аналізуючи виховний процес у гуртожитку, можна впевнено сказати, що тільки 

постійні, цілеспрямовані виховні дії, бесіди, роз’яснення, заохочення, а іноді і 

покарання приводять до позитивного результату.  

 

                                                                               Завідувач гуртожитку  

                                                                     Бамбурак Анна Андріївна 

 


