
ПОРТФОЛІО ВИХОВАТЕЛЯ 
ГУРТОЖИТКУ

ДПТНЗ МПАЛ ім. М. Данканича

Папп Ольги Василівни



Професійний шлях

Освіта:   Ужгородський Державний  Університет, 

біологія, викладач біології і хімії

Посада:   вихователь гуртожитку

Педагогічний стаж:     6 років

Стаж роботи в ліцеї:    6 років



Педагогічне кредо:

«Виховувати учнів так, щоб не соромно 

було заглянути їм в очі через декілька 

років»



Виховна робота з учнями
      Вирішальна роль в організації виховної роботи в 
гуртожитку належить вихователю – організатору життя учнів 
у гуртожитку. Саме вихователь планує основні заходи, 
навчає та контролює актив, слідкує за виконанням Правил 
внутрішнього розпорядку. 

      Всі заходи, що плануються і проводяться в гуртожитку 
вимагають від вихователя відповідального підходу до їх 
підготовки та проведення. Адже особиста відповідальність, 
дар переконання та індивідуальний підхід до кожного учня 
є прикладом для вихованців.

       Та треба пам’ятати, що головне не кількість проведених 
заходів, а їх якість, тобто те що вони можуть надати учням – 
духовний ріст, виховання особистості, дисциплінованість 
тощо…



Методи виховної роботи в 
гуртожитку:

 метод переконання; 
 метод стимулювання;
 метод оцінки та самооцінки 



Основні форми виховної 
роботи в гуртожитку:

організаційна форма виховної 
роботи ;

  пізнавальна форма виховної 
роботи;

  моральна форма виховної

   роботи.



Сутність, зміст і завдання  
виховної роботи в гуртожитку

• здійснення виховної роботи з учнями на основі 
комплексного підходу до самоорганізації учнів, виховання в 
них уміння мати та відстоювати власну точку зору, свої права, 
вміння захищати себе та своїх друзів від проявів насильства та 
грубості;

• створення позитивного, морально-психологічного 
мікроклімату;

• здійснення допомоги учням у самопідготовці до      занять;

• активна співпраця з батьками, громадськістю;

• сприяння формуванню в учнів здорового способу життя, 
організації дозвілля та змістовного відпочинку, робота щодо 
наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.



ВИХОВНІ ЗАХОДИ
Бесіди на тему:
″Зроби свій вибір на користь 
здоров’ю″

″Учись володіти собою″

″Права свободи та обов’язки 
неповнолітніх в Україні″

″Соціальні проблеми молоді″

″Не порушуймо закон″

″Етика мобільного зв’язку″

Години спілкування:
″Герої не вмирають″

″Знаємо права –  виконуємо″

″Дружба між хлопцями і 
дівчатами″

″Викладач розуму – алкоголь ″

″Добротою вимірюй себе″

Культурно – розважальні 
свята

″Йде до нас святий Миколай ″ 

″ Різдвяно – Новорічні свята ″         
″День Св. Валентина ″, 

 ″Смійтесь на здоров’я″

″Цілую руки твої, моя ненько″



Відкритий виховний захід: 
«Не будь собі ворогом»
Мета заходу - ознайомлення    учнів зі страшними 
наслідками шкідливих звичок, застереженні молодих 
людей не стати залежними від них.

      

  



Вихователь та члени ради гуртожитку Вадим 
Пітра та Василь Пилипів довели до учнів 
інформацію про шкідливі звички, а саме: 
паління, алкоголізм та наркоманії, які    
можуть зруйнувати не лише здоров’я, але й 
життя людини. 



В ході заходу було проведене тестування 
учнів на предмет залежності від шкідливих 
звичок. Вразили присутніх й повчальні, 
змістовні та доцільні для перегляду 
молодими людьми відеофільми «Правда про 
куріння», «Чим небезпечний підлітковий 
алкоголізм?», «Про реальне життя 
наркоманів».



Організаційні збори 
гуртожитку. 

Обрання органу самоврядування.



Виховна година: 
«Культура спілкування з людьми»



Вечір відпочинку до дня 
святого Валентина



МАЙСТЕР-КЛАС ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ВЕЛИКОДНЬОЇ ПИСАНКИ



Підготовка до
 Різдв′яно-Новорічних свят



Виховний захід:
«Зупинемо булінг разом!»



Щорічні загальноліцейні 
батьківські збори



Дякую за увагу !
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