
ГУРТОЖИТОК 

До ліцею приїздять для навчання здобувачі освіти з різних куточків 

Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей, тому для них другою 

домівкою стає гуртожиток, який розрахований на 120 місць. Приміщення 

гуртожитку розташоване по вулиці  Івана Франка, 3 (неподалік від 

навчального корпусу ліцею) і являє собою двоповерховий цегляний будинок, 

який було введено в експлуатацію в 1967 році. 

 Гуртожиток укомплектований необхідним м’яким і твердим інвентарем, у 

кімнатах тепло і затишно.   

 До послуг мешканців гуртожитку обладнана кімната для самопідготовки, 

актова зала, кімната відпочинку,  ігрова кімната, господарські та санітарно-

гігієнічні приміщення. 

  Система виховної роботи в гуртожитку заснована на учнівському 

самоврядуванні. Керівним органом учнівського самоврядування є рада 

гуртожитку, що поєднує діяльність навчального, санітарно-побутового, 

культурно-масового, спортивно-оздоровчого секторів. 

  З метою організації відпочинку учнів проводяться культурно-масові заходи, 

святкові вечори, години спілкування, психологічні тренінги, 

спортивні  конкурси та змагання. 

  Навчальний сектор гуртожитку регулярно контролює самопідготовку учнів, 

забезпечує умови для навчання. У гуртожитку проводиться змагання на 

„Кращу кімнату”. 

   Кімната самопідготовки гуртожитку має підключення до мережі Internet. 

   Гуртожиток став рідною домівкою для учнів ліцею, які живуть 

однією  великою та дружньою родиною.  

 



Матеріально-технічна база гуртожитку

Ліцей створено 1 липня 1963 року згідно Постанови кабінету 
Міністрів УРСР №704 від 14.06. 1963 року і мав назву — училище 
механізації сільського господарства №8, а в 1964 році перейменовано 
в сільське професійно-технічне училище №8, а 1984 році - середнє 
професійно-технічне училище №148, а в 1989 р. -  професійно-технічне 
училище №148. Згідно з наказом міністерства освіти і науки України 
від 19.03.2003 року №140 шляхом реорганізації професійно-технічного 
училища №148 смт. Олександрівки створено Олександрівський 
професійний аграрний ліцей.

Ліцей працює на підставі Статуту, ліцензій Міністерства освіти і 
науки України та дозволу Державного кабінету України по нагляду за 
охороною праці.

Навчально-виховний процес здійснюється в навчальному 
комплексі, який складає:
2 двоповерхових навчальних корпуси на контингент 600 чоловік, 
загальною площею 3141 м2, де розташовано 20 навчальних кабінети, 
бібліотека з читальним залом, спортивний зал.

Ліцей має навчальне господарство площею 232 га, авто- 
трактородром площею 2 га. На території ліцею знаходиться два 
двоповерхових гуртожитки, один з яких має статус нежилого 
приміщення, а другий на 120 місць, їдальня на 160 посадкових місць. 
Навчально-виробничі, побутові, спортивні будівлі та споруди, 
комунікації, обладнання, засоби навчання, трактори і 
сільськогосподарська техніка, автомобілі, майно ліцею є 
загальнодержавною власністю і перебуває у користуванні навчального 
закладу.

Форма власності -  державна.



ПАСПОРТ ГУРТОЖИТКУ
Олександрівський професійний аграрний ліцей

(повна назва ЗП (ПТ)О)

1. Адреса гуртожитку:_______ смт. Олександрівка, вул.. Івана Франка, буд.З
2. Територія: Загальна п 'іоща - 1250 м2, безпосередньо житлова площа -586 м2
3. Спортивна площадка: -____________________________________ 4200 м2
4. Пандус для осіб з обмеженими фізичними можливостями:_____ -________
5. Загальна характеристика будівлі: кількість поверхів, розміщення кімнат 

(коридорне, блочне):_____________________ 2 поверхи, блочне розміщення
6.Кількість житлових кімнат:_________________ _______ 40 кімнат (10 блоків)
7. Кімнати відпочинку: 1
8. Кімнати для занять: 1
9. Кімнати для приготування їжі: ■ 1
ІО.Ізолятор (кількість ліжок): -

11. Кімната для прасування одягу: 1
12. Кімната для прання та сушіння білизни: 1
13.Кімната завідувача гуртожитку: -

14.Кімната вихователя: 1
15. Вестибюль, місце для чергового: є
Іб.Бібліотека: _________________________________ :_______________________
П.Приміщення для занять спортом (тренажерні зали):__________ І_________
18. Санітарно-гігієнічні приміщення (умивальники; туалети чоловічі, жіночі, 
кімната гігієни жінки, душові з роздягальнею): кімната умивальна чоловіча-1 
кімната умивальна жіноча -1, туалет чолов.- 4, туалет жіноч.-1, душова з 
роздягальнею чолов.-1, душова з роздягальнею жіноча-1___________________
19.Приміщення для зберігання інвентарю для прибирання:______ підсобна-1
20.Наявність обладнання та . інвентарю (холодильники, кухонні плити,
пральні машини, телевізори, водонагрівачі): _________ холодильник -  З,
______ кухонна плита -  1, пральна машина -1, телевізор -  2, водонагрівач -  4
21._Наявність мережі Інтернет:________________________ Wi-Fi____________
22. Стан інженерно-технічних комунікацій та систем захисту будівлі:______
__________________________________________ задовільний______________ ^_
23. Система електрозахисту:__________________задовільна_______________
24. Періодичність вивозу сміття:_______________щоденно________________
25. Засоби пожежогасіння:___________ вогнегасники ВП - 4, пісок - 2 ящики
Керівник З П (П Т )0 :________В.о. директора - Гончаров Петро Степанович
Санітарний лікар (завідувач медич. пункту) медсестра - Бондаренко О.В. 
Завідувач гуртожитку (телефон): Вихователь -  Барабаш Лілія Федорівна,

0505001738



АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ГУРТОЖИТКУ

Олександрівський професійний аграрний ліцей_____
(повна назва ЗП(ПТ)0, адреса)

_______ смт. Олександрівка, вул.. Івана Франка, буд. З__________

1. Загальна інформація щодо контингенту здобувачів освіти та потужностей 
гуртожитку:

- загальна проектна потужність гуртожитку ____________ - 120 місць
- кількість учнів, що фактично проживають у гуртожитку_____ - 60 учнів
- кількість працівників гуртожитку _____ - 4 (вихователь-1, чергова -  3)
- кількість здобувачів освіти пільгових категорій _____________14 осіб

2. Утримання приміщень гуртожитку:
- проведення поточних і капітальних ремонтів житлових кімнат і їх стан 
щорічні поточні ремонти з фарбування підлог, панелей, побілки стель,

стан - задовільний
- стан приміщень загального користування ___________ - задовільний
- стан освітлення житлових кімнат, місць загального користування 
 - задовільний
- дотримання температурного режиму - згідно норм 18°-20°, 
 опалення централізоване
- стан забезпечення гуртожитку інвентарем для прибирання -

забезпечений
- стан дотримання санітарних норм -дотримуються санітарні норми
- стан утримання необхідного обладнання і забезпечення протипожежної 
і технічної безпеки -  все необхідне є: вогнегасники, встановлена система

пожежної безпеки
- наявність куточка з техніки безпеки в наявності

3. Виховна робота адміністрації, органів самоврядування:
- наявність планів виховної роботи план на рік, щомісячно
- наявність планів роботи органів самоврядування складаються
- ведення екрану санітарного стану кімнат ___________ щоденно
- оформлення інформаційних стендів в наявності, постійно

оновлюються
- робота гуртків та спортивних секцій згідно розкладу
- проведення конкурсів на кращу житлову кімнату згідно плану роботи

4. Робота адміністрації щодо створення належних умов у гуртожитку:
- наявність паспорта ______ є
- дотримання положення про гуртожиток дотримуються



- дотримання правил внутрішнього розпорядку дотримуються
- виконання графіків чергування викладачів, ведення журналу 
ведеться журнал відвідування адміністрації ліцею, кл.керівниками, 
майстрами
- ведення журналу відвідування та перевірки гуртожитку, техногенної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях ведеться
- забезпечення охорони гуртожитку територія ліцею охороняється
- ведення обліку майна та інвентарю, що закріплений за мешканцями 
гуртожитку складено договіри з мешканцями на

проживання в гуртожитку, сохранна росписка
- ремонтні роботи за останні три роки проводяться щорічні поточні 
ремонти: 2 блок (секція) - замінена підлога в 4 кімнатах, проведені 
комунікації, встановлена душова кімната для дівчат, водонагрівач;

встановлено водонагрівач на кухню
- придбання обладнання та інвентарю в гуртожиток за останні три роки 
мікрохвильові печі-3, пральна машина-1, водонагрівач-2, термопот-1

5. Проблемні питання: недостатність коштів на капітальний ремонт (заміна 
даху, належний ремонт всіх секцій)



ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА З УЧНЯМИ
Виховна робота в Олександрівському професійному аграрному ліцеї 

здійснюється згідно з урахуванням напрямку єдиної виховної проблеми, над 
якою працює інженерно-педагогічний колектив: «Виховання особистості, як 
сучасного свідомого, всебічно розвинутого громадянина».

Основна мета виховної роботи в гуртожитку: виховання всебічно 
розвинутої особистості, шляхом передачі молодому поколінню соціального 
досвіду, багатств духовної культури народу, його соціальної ментальності, 
своєрідності світогляду; формування громадянина-патріота України 
незалежно від його національності; розвиток індивідуальних здібностей і 
таланту, направлених на пропаганду світу мистецтва, розповсюдження у 
громадськості кращих традицій українського народу, його історичних подій 
та свідомого ставлення до обраної професії з метою подальшого розвитку 
особистості у професійній сфері.

Слідуючи головної мети виховна робота у гуртожитку здійснюється за 
напрямками:

> громадське виховання (формування свідомого громадянина, 
професіонала);

> військово-патріотичне виховання (забезпечують морально-патріотичну 
і практичну підготовку до захисту Батьківщини, військовій служби);

> художньо-естетичне виховання (виховання естетичних поглядів, 
смаків);

> моральне виховання (прищеплення і розвиток моральних почуттів, 
непримиренності до моральних вчинків людей);

> екологічне виховання (формування екологічної культури);
> родинно-сімейне виховання (гармонійний всебічний розвиток, 

підготовка до життя в існуючих соціальних умовах);
> трудове (вироблення свідомого ставлення до праці);
> формування здорового способу життя (забезпечення повноцінного 

розвитку, формування фізичних здібностей);
> сприяння творчому розвитку (формування і розвиток 

високоінтелектуальної, свідомої особистості);
> превентивне виховання (забезпечення теоретичної і практичної 

реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на 
попередження, подолання відхилень у поведінці, запобігання розвитку 
різних форм їхньої асоціальної, аморальної поведінки).

Роботі з превентивного виховання в гуртожитку приділяється особлива 
увага в зв'язку зі специфікою контингенту учнів.



Орієнтована педагогічна модель особистості громадянина України, 
вихованого у  гуртожитку професійного аграрного ліцею.

Самоорганізація
Виховний ідеал Патріотизм
Місія життя Усвідомлення цілей, цінностей, мотивів, принципів життя

Творче мислення '' Самодостатність, порядність, цілеспрямованість, 
відповідальність, критичний розум, самостійність, 

наполегливість, оригінальність, готовність до виправданого
ризику

Творчі риси характеру Працелюбність, життєтворчість
Діяльницькій підхід до 

життя
Мати своє «життєве кредо», вміти поважати та цінувати 

свою працю та праци інших людей
Праця - зміст життя Усвідомлення необхідності праці, як основної форми 

життєдіяльності
Людина -  частина Природи Усвідомлення законів Природи, Землі; усвідомлення себе 

частиною Природи
самореалізація Найповніша реалізація людиною себе в житті - і  є щастя

- планування виховної роботи, наявність нормативних документів
Виховна робота в Олександрівському професійному аграрному ліцеї 
здійснюється згідно законодавства в відповідності з Статутом ліцею, 
планується на рік на підставі аналізу діяльності інженерно-педагогічного 
колективу, плану роботи ліцею на рік (організація профілактичної роботи, 

Організація дозвілля проживаючих в гуртожитку учнів займає особливе 
значення за своєю значимістю, різноманітністю і обсягом.

Уміло організоване дозвілля, заповненість вільного часу цікавою, творчої, 
змістовної діяльністю сприяє підвищенню успішності учнів, організованості, 
•дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, норм 
поведінки в суспільстві, поліпшення міжособистісних відносин в колективі.

Створення в гуртожитку навіть самих мінімальних умов для дозвілля, 
розвиток в молодіжному середовищі громадських почуттів, пов'язаних з тією 
або іншою творчою діяльністю у вільний час - конкретний шлях ефективного 
впливу на духовне зростання молодої людини, на підвищення його 
громадянської зрілості і самосвідомості. Тому необхідно чітко уявляти 
педагогічні можливості гуртожитку, його соціально-педагогічні функції.

Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах є 
специфічною тому, що значна частина учнів, які мешкають у гуртожитку, 
«відірвані» від своєї сім'ї. Вплив батьків на учнів різко знижується, 
підвищується самостійність та незалежність, з ’являються перші самостійні 
гроші, які учні отримують у вигляді стипендії та зарплати під час 
проходження виробничої практики. Ось чому основним напрямком виховної 
роботи в гуртожитку повинно стати створення для своїх вихованців зручних



та комфортних умов для проживання: культурних та житлово -  побутових. 
Гуртожиток має бути затишним та привабливим, у ньому повинні бути 
створені умови для задоволення основних потреб учнів: вільне спілкування, 
умови для виконання домашніх завдань, для занять улюбленими справами та 
захопленнями. В гуртожитку обов’язково повинні бути створені умови для 
фізичних занять, для корисного і змістовного відпочинку.

Організовуючи виховну роботу в гуртожитку, завжди необхідно 
враховувати і з'ясовувати думку проживаючих про ті чи інші форми 
організації дозвілля, щоб викликати інтерес до проведення заходів.
З метою виявлення групових та індивідуальних запитів молоді доречно 
використовувати анкетне опитування, що містить наступні питання:
1. Які заходи ви любите?
2. Як часто ви хотіли б відвідувати дискотеки в гуртожитку?
3. З людьми, яких професій ви хотіли б зустрітися в гуртожитку?
4. Які види мистецтва ви любите?
5. Чи хотіли б ви отримати знання з питань сім'ї, побуту, етикету?
6. Як ви любите відпочивати: брати безпосередню участь в заходах або 
дивитися з боку?
7. Напишіть ваші пропозиції щодо поліпшення дозвілля молоді в гуртожитку. 
При заповненні журналу виховної роботи , крім соціально-демографічних 
даних, ми фіксуємо відповіді на питання:
- Що ви вмієте робити: співати, танцювати, малювати, грати на музичних 
інструментах, майструвати, шити, в'язати (інше - підкреслити)?
- В яких гуртках з метою реалізації ваших можливостей і здібностей ви 
хотіли б брати участь?
- У яких клубних об'єднаннях ви хотіли б брати участь?
Мета такого опитування - врахувати запити учнів, які проживають в 
гуртожитку при плануванні виховної роботи.
Методика підготовки і проведення кожного заходу має- свою специфіку, 
обумовлену конкретною метою, змістом і методами даної роботи. Однак 
існують і загальні закономірності, облік яких сприяє успішній реалізації 
поставленого завдання.Головна вимога до будь-якого виховного заходу - 
його високий пізнавальний рівень, глибокий моральний сенс, барвисте, 
емоційне художнє виконання

Учні, які проживають у гуртожитку, знаходяться під пильною увагою 
всіх учасників виховного процесу: директора навчального закладу, його 
заступника з виховної роботи, коменданта, вихователя.

Основна виховна роль лягає на плечі вихователя гуртожитку, так як 
більше часу, саме вона проводить з учнями в гуртожитку. Отже, від



моральних якостей вихователя, рівня культури, педагогічного досвіду 
залежить якість виховного процесу. Вихователь нашого гуртожитку Барабаш 
Лілія Федорівна має авторитет серед мешканців гуртожитку, приймає участь 
в художній самодіяльності, являється керівником вокального гуртка. 
Головний девіз нашого г уртожитку «Дисципліна -  запорука успіху»

Одним із найважливіших завдань педагогічного колективу є допомога 
своїм учням раціонально використовувати та розвивати свій потенціал для 
подальшого розвитку моральних, естетичних і фізичних якостей особистості.

Сьогодні підвищення рівня соціальної, громадської зрілості молоді 
безпосередньо пов'язано з чіткою організацією, наповненістю цікавими 
справами. Це одна з найголовніших соціально-педагогічних функцій 
гуртожитку. Вона спрямована на моральний, естетичний, правовий і 
фізичний розвиток молодої людини і передбачає цілеспрямоване формування 
його особистості з урахуванням реалізації духовних і культурних запитів.

Організація дозвілля учнів потребує певної системи і підбору тем для 
ознайомлення та обговорення, якими зацікавлені самі учні.

Серед методів та форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль 
належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії.

До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої 
трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, "мозкові 
атаки", метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером. Крім 
цих методів, доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, 
різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою, інформацією "Інтернету" 
та інші.

Підвищення рівня спілкування молоді та культури її дозвілля - це дві сторони 
єдиного педагогічного процесу в гуртожитку. Якщо в гуртожитку панує 
атмосфера доброзичливості, уваги до кожного проживаючого, якщо існує 
турбота про підвищення освітнього рівня молоді, задоволення її культурних 
запитів та інтересів, духовного зростання, то такий вплив є педагогічним.

У гуртожитку завжди знайдеться реальна можливість і реальні умови для 
того, щоб молодь використовувала свій вільний час для зростання і 
вдосконалення в обраній справі, для загального всебічного розвитку, для 
улюблених занять. Просто потрібно допомогти організувати їх вільний час, 
молоді люди завжди будуть вдячні за таку участь в їхній долі, за допомогу і 
підказку, за добру пораду, за розумний, але не настирливий розвиток їх 
культурних інтересів і духовних потреб.
Однак треба пам'ятати і про те, що насильно змусити молодь займатися тією 
чи іншою справою у вільний час - значить, відштовхнути її від цієї справи. 
Тому важливо знайти травильні підходи до кожного учня, врахувати його



потреби і інтереси, змусити повірити в себе, навчити жити більш наповнено і 
цікаво.

Організація пізнавального дозвілля, яка буде цікавою молоді в гуртожитку, 
можлива якщо заступник директора з НВхР,керівництво груп, вихователь знає 
юнаків і дівчат, їх запити, знає і те, чого не вистачає їм.

В учнівському гуртожитку координуючим органом виступає учнівська 
Рада гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні учн і.

Рада гуртожитку передбачає організацію цілого ряду форм роботи: 
професійно-орієнтаційна, культурно-масова, спортивно-оздоровча, побутово- 
контролююча.

Велика увага приділяється правовій культурі учнів ,яка потребує 
проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо вивчення основних 
положень нормативних актів, які діють в Україні. Заохочення учнів до 
вивчення правових норм, які гарантують право особи, родини, нації. Практична 
реалізація цих норм у суспільстві, сприятиме появі у них почуття захищеності.

З метою профілактики правопорушень, проводимо зустрічі з працівниками 
поліції, прокуратури, юстиції, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та 
молоді, це : вікторини, лекції, бесіди, брейн-ринги «Мої права», правова гра 
«Знай свої права» тощо.

Постійними гостями гуртожитку стали медичні працівники центральної
І

лікарні з лекціями,презентаціями на актуальні теми , відповідають на всі як 
анонімні так і відкриті запитання.

Для фізичної підтримки учнів ліцею працюють спортивні секції з футболу 
та волейболу,мешканці гуртожитку також займаються в районному 
спортивному комплексі «Колос», приймають участь в районних, обласних 
спартакіадах.

В ліцеї стало традиційним проведення Дня здоров’я «Ліцей і я- спортивна 
сім’я», змагання з міні -футболу, настільного тенісу, в яких часто перемагають 
команди гуртожитку .

Інтереси багатьох проживаючих в гуртожитку пов’язані із захопленням 
музикою,танцями,поезією. Тому вони активно приймають участь у всіх заходах 
ліцею,а саме: конкурсно-розважальна програма «Чарівні україночки»,концертні 
програми до Дня вчителя, дня закоханих,8 березня та інші.

Бібліотекар ліцею проводить щомісяця згідно плану роботи тематичні 
лінійки,обговорення книжок,фільмів, проходять літературні читання та інше. В 
бібліотеці та гуртожитку підключена мережа Інтернет.

Організована співпраця практичного психолога з мешканцями 
гуртожитку (анкетування «Відношення підлітків до алкогольних напоїв»,



«Життєві цінності», квест «Що я знаю про СНІД та ВІЛ», вікторини «Пошук 
фактів», заняття з елементами тренінгу «З вогню у прірву» та ін.).

З метою ознайомлення з духовною та культурною спадщиною 
Олександрівщини ініціативно-активними учнями ліцею розроблений 
туристичний маршрут «Стежками рідного краю», за яким проходять екскурсії , 
і участь в яких приймають мешканці гуртожитку. Часті гості наші вихованці в 
районному краєзнавчому музеї, де зустрічаються з людьми ,які творили історію 
краю. Підвищення рівня спілкування молоді та культури її дозвілля -  це дві 
сторони єдиного педагогічного процесу в учнівському гуртожитку. Культура 
дозвілля характеризується ставленням особистості до використання свого 
вільного часу. Тому дуже важливо направити бажання і зусилля молоді на 
формування активного прагнення до «зустрічі» з культурою, до постійного 
духовного зростання. Треба зуміти допомогти організувати таке дороге для 
кожної молодої людини - його вільний час.

і


