План
виховної роботи по гуртожитку № 3
фізико-математичного факультету
на 2020-2021 навчальний рік
№
п/п

Зміст роботи

Відповідальні
Студпрофком,
заступник декана,
cтудрада,
комендант
Голова студради,
комендант

Дата (період)
проведення

1

Поселення студентів у гуртожиток

2

Ознайомлення з правилами та умовами
проживання у гуртожитку № 3

3

Проведення інструктажу з техніки
виробничої та пожежної безпеки

комендант

4

Вибори голови студентської ради
гуртожитку

Ткачук А.І., актив
студентської ради
гуртожитку

16.09.2020

4

Складання та затвердження графіка
чергування студентів на подвір’ї біля
гуртожитку № 3

Голова студради,
комендант

07.09-13.09.2020

5
6
7
8

10
11

12

13
14

16

Рада гуртожитку,
Збори мешканців гуртожитку на блоках.
Ткачук А.І.,
Обрання та затвердження старост блоків
комендант
Складання графіків чергування
Старости блоків
студентів на блоках
Генеральне прибирання на блоках
Cтудрада, старости
гуртожитку
блоків
Голова студради,
Загальні збори мешканців гуртожитку
декан факультету,
заступник декана
Підготовка до опалювального сезону
Комендант,
(утеплення вікон на блоках, в кімнатах,
старости блоків
балконах)
Заступник декана,
Індивідуальна робота із студентами
комендант
Заходи, спрямовані на профілактику
Старости блоків,
порушень правил внутрішнього
заступник декана,
розпорядку у гуртожитку та правил
куратори, голова
проживання
студради.
Підготовка до проведення конкурсу на
Студпрофком,
найкращий гуртожиток, блок, кімнату
старости блоків
Бесіда зі студентами першого курсу з
Заступник декана,
проблем адаптації до життя у
куратори 1 курсу
гуртожитку
Голова ради
Перевірка стану гуртожитку № 3
гуртожитку,
студпрофком

28.08-31.08.2020

01.09-06.09.2020
Перший
тиждень вересня
2020 року

07.09-11.09.2020
07.09-11.09.2020
08.10.2020
15.10.2020
15.10.2020 –
21.10.2020
Жовтень 2020
року
Жовтень 2020
року
Листопад 2020
року
Листопад 2020
року
Згідно графіку

17
18
19

20

22
23
25
26
27
28
29

Перевірка блоків фізико-математичного Рада гуртожитку,
факультету гуртожитку № 3
куратори
Збори старост блоків гуртожитку № 3
Голова студради,
фізико-математичного факультету
заступник декана
Конкурс на найкращу Новорічну
Студпрофком,
кімнату
студрада.
ІІ СЕМЕСТР
Бесіда зі студентами блоків на тему
«Небезпека використання
Комендант, голова
електронагрівальних приладів в
студради.
житлових кімнатах»
Студрада,
Перевірка стану гуртожитку № 3
Студпрофком
Збори старост блоків гуртожитку №3
Студрада,
фізико-математичного факультету
заступник декана
Загальні збори мешканців гуртожитку
Голова студради,
№ 3 фізико-математичного факультету
заступник декана.
Написання заяв студентами на
Рада гуртожитку
поселення на наступний рік
Складання сітки поселення на 2020Студрада,
2021 навчальний рік
заступник декана.
Підготовка до виселення студентів з
Студрада,
гуртожитку
комендант
Складання рейтинг-листів поселення на
2020-2021 навчальний рік та
Студрада
оголошення результатів рейтингу

Двічі на тиждень
Один раз на
місяць
Грудень 2020
року
Перший
тиждень березня
2021 року
Згідно графіку
Один раз на
місяць
Квітень 2021
року
До 27.05.2021
До 25.06.2021
До 25.06.2021
26.06.2021

Декан фізико-математичного факультету ___________ професор Р.Я.Ріжняк

