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п/л Заходи TepMiH

виконання
Вiдповiдальний

виконавець
Загальне

керiвництво

Вiдмiт
ка про
вико

нання

1. Органiзацiйнi заходи

1.1 Проведення робочих
лiнiйок на поверхах

Щовiвторка -
4 поверх,

щосереди - 5

поверх

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

Сресько Е..Щ.

t.2 Засiдання учнiвського
парламенту гуртожитку

1-й четвер
кожного мiсяця

Старости
поверхiв,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

Сресько E.fl.

1.з Проведення зборiв зi
здобувачами освiти, що
IIроживають в гуртожитку

1-ша середа
кожного мiсяця

Комендант
Мироненко О.В.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

€ресько Е.Щ.

|.4 Перевiрка соцiаЁно-
побутових уплов упriв:

наявнiсть графiкiв
чергувilнЕя,

- зовIIiшнiй вигляд
. кiмнати,

- за},{iна постiльноi
бiлизни та iH.

Щоленно вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,

комендант
Мироненко О.В.

.Щиректор
Авраменко О.О.

Не менше
1разу на
тиждень

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.,
майстри в/н,

куратори,
кл. керiвники,

учнiвський парламент
(<MiHicTepcTBo екологiЬ>)

1.5 Перевiрка стану
електрoycTaTKyBaHHrI

;a

Щоденно в

цромадських
примiщеннлr;
за зilIвкою - в

KiMHaTax

Комендант
Мироненко О.В.,

MexaHiK
Приймак Г.Г.

Завiдувач
господарством

Лупич Г.М.

1.6 Перевiрка cTElHy
сантехнiчного оснащення

Щоденно Комендант
Мироненко О.В.,

caHTexHiK
Тихоненко А.М.

Завiдувач
господарством

Лупич Г.М.



t.7 Ведення особистих карток
yrHiB, що проживzlють в
гуртожитку

Постiйно вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А,

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Д.

2.,Щуховне виховання здобувачiв освiти

2,1 Участь у проведеннi
бiблiотечних виставок на
тему духовного виховalн+tя
ylHiB

з 01.09.202l
року по

24.06.2022 pol<y,

згiдно мiсячних
шrанiв центру,

вrдсователiв

ryртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,

1^tнiвський парламент
(<MiHicTepcTBo освiти i

начки>')

Заст. директора
з НВР

Сресько Е..Щ.

2.2 Проведенrrя бесiд зi
здобрачами освiти на теми
вiдродження духовноi
свiдомостi

з 01.09.2020

року по
25.06.2021 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,

вихователiв
гуртожиткY

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Восколович I.B.,
Силоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

3. Морально-етичне виховання здобувачiв освiти
3.1 Проведення бесiд зi

здобрачами освiти на теми
морz}льно-етиIшого i
вихованнlI

з 0].09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,

виховате;riв
гуртожиткч

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Воско.rович I.B.,
Силоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

€ресько Е.,Щ.

з.2 Спiвпраця з центром
соцiальних служб для ciM'i,
дrтеи молодi
Святошинського р-ну:- лекцii та тренiнги
гуртожитку

Щовiвторка,
каб. Jфl5.
3 поверх.

18.00 -21.00

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.

Щиректор
Авраменко О.О.

J.J Засiдання - 4-й
четвер

щомiсяця

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
соцiа;lьний педагог

Грей Н.В.

Заст. директора з
нвр

ересько Е.Щ.

з.4 Участь у проведеннi
бiблiотечних виставок на
тему морtlJIьно-етичного
виховання здобувачiв
освiти

з 01.09.2021

року по
24.06,2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,

вихователiв
гуртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.
5пнiвський парлаlиент
(<MiHicTepcTBo освiти i

начки>)

Заст. директора
з нвр

ересько Е.Щ.

4. Вiдродження нацiональноi свiдомостi учнiв, патрiотичне виховання здобувачiв освiтй
4.| Проведення бесiд зi

здобувачаruи освiти IIа тему
вiдродження нацiональноi
свiдомостi учнiв,
патрiоти.шлого вихованЕя

ф

з 01.09.202l
року по

24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,
вихователiв
ryртожитку

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.



4.2 Участь у проведеннi
.бiблiотечних виставок на
тему вiдродження
нацiональноi свiдомостi
yrHiB, патрiотичного
виховzlння

з 01.09.2021

року по
24.06.2022року,
згiдно мiсячних
гшанiв центру,

вихователiв
ryртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,
5лlнiвський парламент
(KMiHicTepcTBo освiти i

наукп)

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

4.з Участь у проведеннi
rrозауроtlних заходiв на
тему вiдродження
нацiональноТ свiдомостi*

виховання

з 01.09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
шtанiв центру,

вихователiв
гуртожиткY

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi,
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,

1^rнiвський парламонт
(<MiHicTepcTBo кульryри>)

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

5. Пр: вове виховання здобувачiв освiти
5.1 Проведення бесiд зi

здобувачами освiти на тему
правового виховання

з 01.09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,
вихователiв
гуртожитку

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Воскоrович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з нвр

€ресько Е..Щ.

5.2 Участь у проведеннi
бiблiотечних виставок на
тему правового виховання

з 01 .09.2021

року по
254.06,2022

року, згiдно
мiсячних планiв

центру.
вихователiв

ryртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Воско;rович I.B..
Сидоренко Л.А.,

1,чнi вськиIi пар.lа\lент
i<MrHicTepcTBo освiти i

Заст. директора
з НВР

Сресько Е..Щ.

5.3 Участь у проведеннi
rrозаурочних заходiв на
тему правового виховання

з 01 .09.2021

року по
24.06,2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центрч,

вихователiв
ryртожитку

Kl. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,
учнiвський парламент

(KMiHicTepcTBo кульryри>)

Заст. директора
з НВР

ереоько Е.Щ.

6. Прищеп.l Iення навичок здо рового способу життя
6.I Проведення бесiд зi

здобувачами освiти на теми
caHiTapHo -гiгiенiчного
виховання

з 0 i.09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,
вихователiв
гуртожитку

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,
медпрацiвник

Бiлан Л.Л.

Заст. директора з
нвр

€ресько Е.Щ.

6.2 Перевiрка санiтарного стаЕу
поверхiв

Щоденно Комендант
Мироненко О.В.,

вихователi
Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

Заст. циректора
з НВР

ересько Е..Щ.,

завiдувач
господарством

Лупич Г.М.
6.з Проведення ефективного

захисту вiд гризунiв та
комах

Постiйно Комендант
Мироненко О.В.

Завiдувач
господарством

Лlшич Г.М,



Контроль за прибир&нн$:м в
KiMHaTax та громадських
примiщеннях

Щоденно Комендант
Мироненко О.В.

вихователi
Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

Завiдувач
господарством

Лупич Г.М.

Участь у проведеннi
бiблiотечних виставок на
тему прищеплення н€Iвичок
здорового способу життя

з 01.09.2021

року по
24.06,2022року,
згiдно мiсячних
шrанiв центру,
вихователiв
ryртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,
учнiвський парламонт
(KMiHicTepcTBo освiти i

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

7. Естетичне виховання здобувачiв освiти
Проведення бесiд зi
здобрачами освiти на теми
естетичного виховання

з 01.09.2021

року по
24.06,2022року,
згiдно мiсячних
планiв цеЕгру,

вихователiв

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

Заст. директораз
нвр

ересько Е.Щ.

ПроведеншI в гуртожитку:

- вечори

- екскурсii;

- конкурси;

- свята;

- дIi iменинника;

- творчi зустрiчi та iншi
ЗUЖОД.I

з 0l .09.202l
року по

24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру.
вихователiв,
керiвникiв

гурткiв
хуложньоТ

самодiя,тьностi

Кл. керiвники,
куратори,

майстри в/н,
вихователi

Сидоренко Л.А..
Воско;rович I.B.,
керiвники гурткiв

художньоТ
самодiяльностi Аль

Марiдi О.О.,
Святелик А.М.,
1 чнiвськllй napjla\IeHT

Заст. директораз
нвр

ересько Е.Щ.

Робота гурткiв художньоi
самодiяльностi

з 01 .09.2021

року по
24,06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру

Керiвники гурткiв
художньоi

самодiяльностi
Аль Марiдi О.О.,
Святелик А.М.

Заст. директораз
нвр

Сресько Е.Щ.

Участь у проведеннi
бiблiотечних вистаI]ок на
тему естетичного виховання

з 0l .09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру,
вихователiв
гуртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,

1^lнiвський парламент
(<MiHicTepcTBo освiти i

Заст. директора
з нвр

ересько Е.Щ.

8. Екологiчне виховання здобувачiв освiти
Проведення бесiд * 

зi
здобувачами освiти
екологiчного спрямування

з 01.09.202l
року по

24,06.2022року,
згiдно мiсячних
гlланiв центру,
вихователiв

Кл. керiвники,
куратори, майстри

в/н, вихователi
Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

Заст. директораз
нвр

ересько Е.Щ.



Проведення санiтарного днrI
в ryртожитку

Щочетверга Комендант
Мироненко О.В.,

вихователi
Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.,
завiдувач

господарством
Лупич Г.М.

Прибирання примiщень
гуртожитку та прилеглоi
територii

Участь упроведеннi
бiблiотечних вистtlвок на
тему екологiчного
виховаIIшI

Комендант
Мироненко О.В.,

двiрники,

Завiдувач
господарством

Лупич Г.М.

з 0l .09.2020

року по
25.06.202l року,
згiдно мiсячних
планiв центру,

вихователiв
ryртожитку

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Шевченко Л.К.,

вихователi
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.,
у"rнiвськилi пар,lамент
(KMiHicTepcTBo освiти i

Заст. директора
з нвр

ересько Е.Щ.

9. Спортивцо-масова робота
Робота спортивних гуоткiв
та секцiй 

- J'* з 01 .09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно графiкiв
роботи гурткiв

Керiвник гуртка
фiзвиховання

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

Проведення спортивIIих
змtгань з рiзних видiв
спорту

з 01 .09.2021

року по
24.06.2022 року,
згiдно мiсячних
планiв центру

Керiвник
фiзи.пrого
виховання,
викладач

Самусь О.В.,
1"rнiвський парламент

Заст. директора
з НВР

ересько Е.{.

10. Робота з батьками здобувачiв освiти
Проведення настановноi
батькiвськоi конференцiI

З 1,08.2021 року Кл. керiвники,
куратори,

майстри в/н,
вихователi

Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.

.Щиректор
Авраменко О.О.

Виклик батькiв здобувачiв
освiти, якi порушують
правила IIроживанIUI в
гуртожитку

При потребi Кл. керiвники,
куратори,

маЙстри в/н,
вихователi

Сидоренко Л.А.,
Восколович I.B.,

практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
соцiальний

педагог Грей Н.В.

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

Ф

Заст5rпник директора з НВР

ft
Елеонора СРЕСЪКО


