
Пріоритетні напрями 
організаційно – педагогічної 

діяльності у гуртожитку



Мета організаційно – педагогічної діяльності 

у гуртожитку:

• Допомагати в адаптації першокурсників 

• Сформувати у студентів:

 моральні та етичні категорії

 доброзичливість

 чесність

 людяність

• Виховати:

 національну свідомість та гідність

 активність 

 відповідальність

 екологічну культуру

• Підвищити культуру молодих людей

• Утвердити здоровий спосіб життя

• Сприяти розвитку особистості студента

• Взаємодія з батьками у вихованні  дітей

• Створити сприятливі та безпечні умови проживання



Процес виховання у гуртожитку матиме успіх, 

якщо виконувати такі умови:

• Здійснювати виховну роботу з мешканцями комплексно, тобто 
вона має бути складовою єдиного освітнього процесу в коледжі

• Залучати студентів до різноманітних активностей, враховуючи 
особливості їх індивідуальності

• Організовувати життя студентського колективу з урахуванням 
принципів самоврядування та самообслуговування

• Створити позитивний морально – психологічний мікроклімат на 
принципах довіри та взаємоповаги

• Допомагати студентам у процесі підготовки до занять, 
оволодіння ними обраним фахом

• Активно співпрацювати з батьками

• Сприяти формуванню у студентів здорового способу життя, 
організовувати дозвілля та змістовний відпочинок мешканців

• Проводити діяльність щодо покращення умов проживання, 
наближувати їх до домашніх



Процес виховної роботи у гуртожитку:
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Основними методами виховної роботи 

у гуртожитку є:

• Переконання – дає можливість вихователю формувати 

уявлення студентів, допомагає чітко виявити їхні погляди, а 

також враховує можливий вплив на студентів

• Стимулювання – використовуємо під час організації 

діяльності студентів щодо виконання доручень, а також 

участі у різноманітних заходах

• Оцінка та самооцінка – здійснюємо оцінювання вчинків 

студентів, що згодом стимулює їх до саморегулювання 

власної поведінки та передбачає зауваження, заохочення, 

створення довірливої атмосфери, самоконтролю, 

об’єктивної критики своїх дій



Основні форми взаємодії зі студентами:

• Бесіди (індивідуальні, групові, колективні), дискусії

• Проведення зборів

• Співпраця зі студентською радою

• Проведення вечорів на актуальні теми

• Телефон довіри



Правила роботи зі студентами:

• Завжди намагайтеся залучати молодь до суспільно 

корисної праці

• Не виявляйте неповаги, не говоріть погано про наслідки 

діяльності будь – кого з членів колективу

• Має панувати здоровий спосіб життя

• Залишайте за порогом невдачі, поганий настрій, бо це все 

непомітно передається членам  колективу

• Будьте витриманими і спокійними у колективі, зберігайте 

доброзичливий тон спілкування

• Приділяйте студентам максимальну увагу, цікавтеся усіма 

їхніми справами, співпереживайте разом з ними



У I семестрі 2020/2021 навчального року 

у гуртожитку:

• Проведена робота відповідно до поставленої мети, завдань 

та планів роботи вихователя, класних керівників, 

студентської ради гуртожитку

• У листопаді відбулись вибори Голови Ради студентського

самоврядування гуртожитку та членів студентських секторів: 

виховного ,спортивного, культурно-масового та 

санітарного сектору



У I семестрі 2020/2021 навчального року 
у гуртожитку:

• Спільно із студентською радою гуртожитку, адміністрацією 

гуртожитку відбувається корегування Положення про 

студентський гуртожиток Київського професійно –

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Правил 

проживання в гуртожитку Київського професійно –

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка



Дякую за увагу!


