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Єдине завдання вихователя —

навчити людину не лише гарно

поводитись, а й отримувати від

цього задоволення, не лише

навчатись і працювати, але й

любити працю

Джон Раскін



Гуртожиток коледжу є частиною його цілісного

майнового комплексу, керівництво яким здійснює

директор коледжу.



Нормативно-правова база

• Положення про державний вищий навчальний заклад

• Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018

№498«Про затвердження Примірного положення про

користування гуртожитками»

• Примірне положення про користування гуртожитками

закладів фахової передвищої та вищої освіти (Наказ МОН від

21.11.2020 №452)

• Концепція державної програми відновлення та розбудови

мережі гуртожитків для проживання студентів закладів

вищої освіти на 2021-2025 роки

• Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

(ст. 21)

• Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 20-1)

• Концепція національного виховання студентської молоді

• Концепція національно – патріотичного виховання молоді



• Положення про студентський гуртожиток ВСП

«Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського

НАУ»

• Положення про порядок поселення абітурієнтів у

гуртожитки ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського НАУ»

• Правила внутрішнього розпорядку студентів ВСП «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

• Накази директора коледжу, поточна документація закладу

щодо організації навчально – виховного процесу





Порядок оформлення документації під час поселення

студентів у гуртожитку

1. Розміщення студентів у гуртожитках та виселення з них, умови

проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про

студентський гуртожиток ВСП «Технолого-економічний фаховий

коледж Білоцерківського НАУ».

2. Розподіл місць проживання у гуртожитках здійснюється рішенням

директора коледжу із додержанням санітарних норм за

погодженням з органами студентського самоврядування.

3. Списки студентів та перепустки на проживання в гуртожитках

готуються кураторами груп і затверджуються директором та

передаються заступнику директора з адміністративно-господарської

роботи.

4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку коледжу

укладається угода зі студентом на проживання в гуртожитку і

видається йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і

проживання, де зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.



5. Ордер зберігається у особи, якій він виданий та у завідувачки

гуртожитку (корінець ордера), протягом усього строку її

проживання.

6. Особи, які поселяються в гуртожиток коледжу повинні надати

паспортисту коледжу паспорт і додаток до нього, довідку про

реєстрацію, ідентифікаційний код. Хлопцям, яким

виповнилось 17 років додають до вищезазначеного переліку

документів приписне свідоцтво з відміткою про зняття з

військового обліку.







Надання місць у гуртожитку за призначенням, 

наявність ордерів на поселення мешканців







7. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний

особисто пред'явити паспорт і здати завідувачці гуртожитку

ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою

оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

8. Здобувачі освіти закладів фахової передвищої освіти

підлягають обов`язковим профілактитчним медичним оглядам

відповідно до статі 21 Закону України «Про захист населення

від інфекційних хвороб».



Стаття 21

Обов'язкові профілактичні медичні огляди

Обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні

огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій,

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може

призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за

рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Обов'язковим профілактичним медичним оглядам

підлягають неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних

закладів, інші категорії осіб відповідно до закону.

Обов'язковим профілактичним медичним оглядам і

подальшому медичному нагляду підлягають також особи, які

перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та

небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих

хвороб:

 за місцем роботи, навчання, відпочинку тощо;

 у домашніх умовах.



10. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його

житлове місце, надається необхідний інвентар, перепустка на

право входу до гуртожитку.

ВСП «Технолого-економічний 
фаховий коледж 

Білоцерківського НАУ»



11. Батьки або інші законні представники у разі поселення до

гуртожитку коледжу студента, який є неповнолітньою особою,

також ознайомлюються з Положенням про користування

гуртожитком та Правилами внутрішнього розпорядку

гуртожитку.

12. Надання житлової площі у гуртожитку коледжу у вигляді

окремого ліжко-місця відбувається з урахуванням статі особи, а

також може здійснюватися з урахуванням навчання здобувачів

освіти на одному відділенні (курсі, групи).

13. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами

внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки

безпеки.

14. У разі непередбачених обставин та з поважних причин

студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути

переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації

гуртожитку без погіршення умов проживання та за

погодженням з органами студентського самоврядування.



Заступник директора з 
адміністративно-

господарської роботи

Психолог

Фельдшер

Студ. рада гуртожитку

Заступник директора з 
виховної роботи

Вихователь, комендант

Студент, 
його батьки

Поселення в гуртожиток першокурсників





Студенти, які мають право на безкоштовне 

проживання в гуртожитку

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського 

піклування

Особи, визнані учасниками бойових 

дій

Особи з інвалідністю внаслідок 

війни

Особи, визнані постраждалими 

учасниками Революції Гідності

Діти, один із батьків яких загинув 

або помер внаслідок поранення в 

районі проведення АТО

Діти осіб, визнаних учасниками 

бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими 

учасниками Революції Гідності



Студенти, які мають право на пільгове

проживання (50%):

1. Діти зареєстровані як внутрішньо переміщенні особи

2. Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення

Постанова Кабінету Міністрів України №975 від 23.11.2016



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директором ВСП ТЕФК БНАУ 

«____»______20____р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок поселення абітурієнтів у гуртожиток 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Дане положення встановлює порядок надання жилої площі у гуртожитку коледжу та

користування цими гуртожитками

 У гуртожитку повинні забезпечуватися умови, необхідні для проживання, занять,

відпочинку, виховної роботи. Склад і площі приміщень оснащуються згідно з санітарними

правилами утримання гуртожитку, затверджених головним санітарним лікарем України

 Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського обслуговування

приймається директором навчального закладу при погодженні з профкомом студентів

 Заселення гуртожитку здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових

умов для проживання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації

гуртожитку у порядку, встановленому законодавством



2. Основні принципи поселення абітурієнтів 

до гуртожитку ВСП ТЕФК БНАУ

У зв’язку з організацією та проведенням вступної кампанії, яка

передбачає роботу підготовчих курсів там вступні випробування

передбачено поселення абітурієнтів у гуртожиток коледжу за таких умов:

 Поселення абітурієнтів здійснюється на підставі договорів, укладених між

адміністрацією коледжу та абітурієнтом згідно виділених місць

 Розміщення абітурієнтів у гуртожитку здійснюється згідно з Положенням

про студентський гуртожиток, що розроблено навчальним закладом у

відповідності з типовим положенням із додержанням встановлених

санітарних норм. Місце проживання надається абітурієнту на період

підготовчих курсів та вступних випробувань

 При прийомі документів, Приймальна комісія доводить до відома

абітурієнтів умови поселення до гуртожитку коледжу

 Поселяються поза чергою абітурієнти, які мають пільгу згідно

законодавчих актів

 З кожним студентом підписується договір на проживання.



3. Підготовка до проведення поселення абітурієнтів 

у гуртожиток ВСП ТЕФК БНАУ

 Для поселення абітурієнтів створюється комісія з числа членів приймальної

комісії, представників органів студентського самоврядування, вихователя або

коменданта гуртожитку.

 Приймальна комісія складає списки абітурієнтів, які потребують гуртожиток

на період проходження курсів та складання вступних іспитів.

 Таким абітурієнтам видається тимчасова перепустка до гуртожитку

 Для отримання тимчасової перепустки абітурієнт повинен мати при собі

свідоцтво про народження або паспорт та квитанцію про оплату проживання

 У гуртожитку абітурієнт знайомиться під підпис з Правилами внутрішнього

розпорядку, з Правилами пожежної безпеки

 Абітурієнту, який вселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце,

надається необхідний інвентар, білизна. Дані послуги надаються завідуючим

гуртожитком (комендантом)

 У разі невиконання умов договору та порушення правил проживання у

гуртожитку адміністрація може розірвати договір достроково і зобов’язати

абітурієнта залишити житлове приміщення



Журнал реєстрації мешканців 

гуртожитку

Документація вихователя гуртожитку



Облік проведення інструктажу з 

техніки безпеки



Облік чергування в гуртожитку 



Облік відвідування гуртожитку 

сторонніми особами



Журнал обліку надання 

медичної допомоги



Журнал обліку індивідуальної роботи



Пільгові категорії Кількість

Сироти 7

Напів-сироти 12

Малозабезпечені діти 4

Діти – інваліди 4

Багатодітні сім’ї 3

Постраждалих внаслідок 
ЧАЕС  

56



Облік проведення виховних заходів





Облік заявок поточного ремонту



Створення безпечних умов проживання в 

гуртожитку
Нормативна база:

• Закон України «Про дорожній рух»

• Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення»

• Закон України «Про охорону праці»

• Наказ МОН №974 від 15.08.2016 Про затвердження Правил пожежної

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

• Наказ МОН №113 від 01.02.2019 Про затвердження плану заходів

цивільного захисту МОН на 2019 рік

• Наказ МОН №246 від 15.03.2018 Про затвердження Зведеного переліку

закладів вищої освіти МОН, що відносяться до категорій з цивільного

захисту

• Наказ МОН №1669 від 26.12.2017 Про затвердження Положення про

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

• Наказ МОН №1400 від 21.11.2016 Про затвердження Положення про

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та

студентів діям у надзвичайних ситуаціях ( з питань безпеки

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту



• Наказ МВС №1417 від 30.12.2014 Про затвердження Правил

пожежної безпеки в Україні

• Постанова КМУ №337 від 17.04.2019 Про затвердження Порядку

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних

захворювань та аварій на виробництві

• Постанова КМУ №841 від 30.10.2013 Про затвердження Порядку

проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення

надзвичайних ситуацій

• Постанова КМУ №2030 від 26.12.2003 Про затвердження Порядку

обліку пожеж та їх наслідків

• Розпорядження КМУ №481-р від 14.06.2017 Про схвалення Стратегії

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

• Розпорядження КМУ №980-р від 08.11.2007 Про затвердження плану

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого

характеру



Внутрішня документація

• Інструкція з безпеки життєдіяльності ВСП «Технолого-економічний

фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

• Інструкція з безпеки життєдіяльності під час дії студентських

трудових загонів на території коледжу та за його межами

• Інструкція з охорони праці при наданні першої медичної допомоги у

ВСП ТЕФК БНАУ

• Інструкція з пожежної безпеки для чергових (вахтерів)

• Інструкція з протипожежної безпеки для завідуючих гуртожитків

• Вимоги пожежної безпеки до утримання будівель, приміщень та

споруд

• Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

(ДСанПіН 3.3.2.007-98. витяг)



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП ТЕФК БНАУ

___________ Л.П. Лендрик

«___» ____________ 20 ___ р. 

ПОГОДЖЕНО

Інженер з охорони праці

__________ Д.І. Покотило

«___» ______________ 20 ___р.

ІНСТРУКТАЖ № 2

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЧЕРГОВИХ (ВАХТЕРІВ)

Заступаючи на чергування вахтера зобов’язаний перевірити:

•Наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного зв’язку,

чергового освітлення і пожежної сигналізації.

•Пересвідчитись, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки,

тамбури, фойє, холи, вестибулі) не захаращено, а двері евакуаційних

виходів у разі потреби можуть бути без перешкод відчинені.

•В разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей,

внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходи щодо їх

усунення, а в разі потреби повідомити керівника або працівника, що його

заміщає.

•Знати місце розміщення студентів.

•Постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів.

•В разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій дзвонити по телефону 101.

Комендант Л.П. Вареник



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП ТЕФК БНАУ

___________ Л.П. Лендрик

«___» ____________ 20 ___ р.

ПОГОДЖЕНО

Інженер з охорони праці

__________ Д.І. Покотило

«___» ______________ 20 ___р.

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ

БУДІВЕЛЬ, ПРИМІЩЕНЬ ТА СПОРУД

1. Усі будівлі, приміщення та споруди повинні постійно утримуватися в чистоті.

2. Усі будівлі та приміщення мають бути забезпечені первинним засобами

пожежогасіння. У кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка, на якій

вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної

частини, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки.

3. Протипожежні системи, установки, повинні постійно утримуватися у справному

робочому стані.

4. Розміщення меблів і обладнання у кабінетах, лабораторіях, майстернях, буфетах

не повинно перешкоджувати евакуації людей і підходів до засобів пожежогасіння.

5. У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях евакуаційних

виходів слід вивішувати вказані знаки пожежної безпеки.

6. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не повинні заставлятися

будь-якими предметами і обладнанням.

7. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу. Двері

евакуаційних виходів не можна замикати на замок. Допускається замикати двері

евакуаційних виходів лише зсередини за допомогою запорів, які легко

відмикаються.

Комендант Л.П. Вареник



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП ТЕФК БНАУ

___________ Л.П. Лендрик

«___» ____________ 20 ___ р. 

ПОГОДЖЕНО

Інженер з охорони праці

__________ Д.І. Покотило

«___» ______________ 20 ___р.

Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під час 

туристично-екскурсійних, групових перевезень 

на автомобільному транспорті

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень

автомобільним транспортом поширюється на всіх учасників освітнього процесу під час проведення

туристично-екскурсійних, групових перевезень студентів автомобільним транспортом.

1.2. Інструкція розроблена на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про правила подання послуг

пасажирам автомобільним транспортом» від 29.01.2003 р. №141.

…

2. Вимоги безпеки студентів під час туристично-екскурсійних перевезень автобусами
2.1. Вимоги безпеки перед початком туристично-екскурсійного, групового перевезення студентів

автомобільним транспортом.

2.1.1. Перед туристично-екскурсійним, груповими поїздками автомобільним транспортом чітко визначити

маршрут поїздки, дату вибуття та прибуття, час поїздки та висадки в автобусі, назви зазначених зупинок.

…

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
3.1. У разі виникнення аварійної ситуації негайно повідомити викладача або куратора групи.

3.2. У разі скоєння ДТП на дорозі, свідком або учасником якого ви стали:

- телефоном повідомити в службу екстреної допомоги, якщо цього не може зробити викладач або

організатор групи;

- …





Журнал реєстрації 

інструктажів з питань 

пожежної безпеки









Робота з дотримання санітарно-гігієнічних

вимог та правил безпеки життєдіяльності

№

п/п
Назва заходу

Термін 

виконання
Відповідальні Примітка

1

Спільно з відповідальними

особами гуртожитку дбати

про створення безпечних

умов проживання

Протягом 

року
Рада гуртожитку

2

Надавати організаційну

допомогу вихователю,

медпрацівнику, інженеру з

охорони праці у проведенні

інструктажів з безпеки

життєдіяльності

Протягом

року

Рада гуртожитку, 

вихователь, 

медпрацівник, 

інженер з ОП

3
Організувати зустічі з

медпрацівником коледжу

Протягом

року

Рада гуртожитку, 

медпрацівник

4
Організувати проведення

рейдів-перевірок

Протягом 

року

Рада гуртожитку, 

вихователь



Проживання в гуртожитках та його відвідування під час

карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд

епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та

адміністрації приміщень.

• Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні

маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими

антисептиками на вході.

• Адміністрація гуртожитку забезпечує всі необхідні заходи

для протидії поширення COVID-19.

• На вході в гуртожиток знаходяться інформаційні матеріали

про профілактику COVID-19 та місце для обробки рук

антисептиками.

• Також для відвідувачів гуртожитку забезпечений щоденний

температурний скринінг безконтактним методом.

• В гуртожитку наявні рідке мило, антисептики, паперові

рушники.

• Проводиться вологе прибирання та дезінфекція поверхонь.

Гуртожиток під час карантину



Регламентуюча документація

• Лист МОН №1/9-489 від 28.08.2020 Про встановлення вимог

щодо організації освітнього процесу

• Лист МОН №1/9-493 від 31.08.2020 Щодо створення безпечних

умов організації освітнього процесу у 2020/2021

• Лист МОЗ №50 від 22.08.2020 Про затвердження

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину

у зв`язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

• Тимчасове положення щодо організації протиепідемічних заходів

та організації освітнього процесу у ВСП «Технолого-економічний

фаховий коледж Білоцерківського НАУ» (31.08.2020)

• Наказ щодо створення безпечних умов організації освітнього

процесу в 2020/2021 н.р. в ВСП «Технолого-економічний

фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

• Алгоритм дій при виявлення ознак ГРВІ або підозри на COVID-

19 у ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського НАУ»

• Пам`ятка для батьків



Метою виховної роботи у гуртожитку є виховання гармонійно розвиненої

особистості, яка володіє базовою соціальною культурою, високою

громадянською позицією, відповідальністю, поважає інших та є

адаптованою до сучасних умов життя.

Для досягнення цієї мети реалізується комплекс завдань:

• створення соціально-побутових умов для життя, навчання та відпочинку

мешканців у гуртожитку, сприятливого моральнопсихологічного клімату

• забезпечення успішної адаптації першокурсників до умов життя в

гуртожитку;

• виховання в студентах навичок самообслуговування, спільного

проживання в колективі, підтримання порядку та дисципліни в

гуртожитку;

• планування і підготовка конкретних виховних заходів;

• активна співпраця з батьками, громадськістю;

• надання організаційно-методичної допомоги в розвитку студентського

самоврядування;

• попередження і подолання негативних явищ у молодіжному середовищі;

• формування культури взаємин, здорового способу життя, потреби в

усвідомленні духовних цінностей, загальнолюдських норм;

• участь у роботі педагогічних рад, конференцій, семінарів і секцій.

Основні умови ефективності виховної роботи у гуртожитку



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора 

з виховної роботи

__________ Н.М. Єрохіна

“___”____________2020р. 

План 
виховної роботи в гуртожитку № 2

ВСП « Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського НАУ»

на 2020-2021 н.р.

№ 

п/п

Зміст роботи Термін 

виконання

Відповідальний

1 2 3 4

1. Організаційна робота
1. Скласти план виховної роботи До 09.09.20 Вихователь

2. Укладання договорів між адміністрацією та 

мешканцями. Взяти участь в проведенні 

свята Знань

01.09.20 Вихователь

3. Поселення студентів у гуртожиток  з 

врахуванням їх побажань

До 11.09.20 Вихователь, зав. 

гуртожитку.

4. Провести збори мешканців по виборах 

органів самоврядування та дотримання 

правил проживання і техніки безпеки

02.09.20 Вихователь 



2. Підвищення якості ефективності навчання

1. Організація роботи кімнат самопідготовки 

та відпочинку

Вересень Вихователь 

2. Ознайомлення мешканців гуртожитку з 

роботою бібліотеки та читального залу

Вересень Вихователь, бібліотекар

3. Контроль за успішністю та за 

відвідуванням  студентами занять щотижня Вихователь

3. Національно-патріотичне і гендерне виховання

1. Систематично формувати у студентів 

демократичні цінності та національну 

свідомість у процесі проведення культурно-

виховних заходів.

Протягом року Вихователь 

2. Формування мовної культури. Тренінги. 19.11.20, 

20.02.21

Вихователь

3. З метою патріотичного виховання 

проводити відзначення історичних, 

пам’ятних дат, традиції свят, зокрема:

- Дня працівника освіти ;

- Дня Святого Миколая;

- Андріївські вечорниці;

- Свято Валентина;

- Шевченківських дат;

- Дня матері.

Випускати стіннівки відповідно до свят

Протягом року

01.10.20

19.12.20

10.12.20

13.02.21

09.03.21

19.05.21

Вихователь 

Прес-служба

4. Формування суспільної та громадської активності студентів
1. Перегляд телепередач та огляд періодичної 

преси

Щоденно Вихователь 

2. Проведення інформаційних годин Щопонеділка Вихователь 

3. Підбірка новин, з подальшим їх 

висвітленням

щопонеділка Інформаційний центр



№

п/п
Назва заходу

Термін 

виконання
Відповідальні Примітка

1

Ознайомити студентів з

правами та обов’язками

мешканців гуртожитку

Вересень Вихователь

2

Здійснювати контроль за

дотриманням мешканцями

гуртожитку нормативних

актів про заборону

тютюнокуріння та

розпиття спиртних напоїв

на території та

приміщеннях навчального

закладу

Протягом

року
Рада гуртожитку

Робота з формування свідомої

дисципліни та порядку
Завдання: 

• підвищувати рівень правової культури студентів; 

• виробляти в студентах навички і звички високоморальної поведінки; 

• формувати в студентах негативне і нетерпиме ставлення до проявів

девіантної поведінки та аморальних вчинків.



№

п/п
Назва заходу

Термін 

виконання
Відповідальні Примітка

3

З метою проведення

індивідуальної роботи з

студентами, схильними до 

правопорушень, провести

бесіди; заслуховувати на 

засіданні ради гуртожитку

персональні справи

студентів порушників, 

режиму роботи

гуртожитку, правил 

співжиття

Протягом 

року
Рада гуртожитку

4

Провести акції: 

• «День без куріння»; 

• «Ми за здоровий спосіб

життя»

Квітень, 

травень
Рада гуртожитку



Організація роботи гуртків, клубів за інтересами











Проблема адаптації студентів-першокурсників до умов проживання в

гуртожитку є однією з важливих загальнотеоретичних проблем і до

теперішнього часу є традиційним предметом дискусій, так як відомо, що

адаптація студента до життя поза домом – складний багатогранний

процес, який потребує актуалізації соціальних і біологічний резервів молодої

людини.

Гуртожиток – це не тільки місце проживання, але й нове соціальне

мікросередовище, яке визначає перспективний напрямок професійного і

духовного розвитку особистості, подолання труднощів і протиріч процесу

адаптації молоді до нових соціально-побутових умов.

Роль практичного психолога в адаптації мешканців 

гуртожитку та створення позитивного клімату



Спочатку студенти переживають кризу. Першокурсникам необхідно

увійти в нову соціальну роль, засвоїти вимоги друзів та вихователів,

звикнути до нового колективу. Складний процес адаптації до умов

проживання в гуртожитку часто призводить до появи невпевненості,

дискомфорту, розгубленості, підвищеної дратівливості. Це все

призводить до деформації в самооцінці, самоповазі. Таким чином, стає

очевидною необхідність пошуку шляхів активізації соціально-

психологічних та педагогічних умов, здатних забезпечити більш

комфортний процес психологічної перебудови та соціальної адаптації

студентів до нових умов проживання в гуртожитку.



Психологічна адаптація

№ 

п/п
Завдання

Механізм виконання 

завдань

1

Реалізація індивідуального підходу до

кожного студента, який проживає в

гуртожитку

Психодіагностика,

анкети, тести, бесіди

2
Застосування ефективних форм і методів

розвитку особистості

Проведення

тренінгових занять,

ділових ігор

3

Реалізувати програму розвитку лідерських

якостей в студентах, які проживають в

гуртожитку, як засіб ефективної

адаптації до нових соціальних умов

Проведення

тренінгових занять,

ігор, індивідуальні

бесіди зі студентами

4
Сприяти формуванню цінностей здорового

способу життя

Залучення студентів до

занять в спортивних

секціях



Соціально-психологічні проблеми, що виникають в студентському

середовищі, процес взаємодії студентського і педагогічного

колективів ставлять перед психологічною службою завдання

моніторингового супроводу виховного процесу.

Однією з його ланок є робота психолога в гуртожитку. Основною

функцією психологічної служби коледжу в умовах гуртожитку є

допомога вихователям у проектуванні та організації середовища, яке

б сприяло розвитку особистості, її здібностей, забезпечило б

психологічно комфортні умови для проживання дитини, орієнтувало б

на самоорганізацію.



Види діяльності психолога в гуртожитку

Профілактика

Консультування 

(індивідуальне і 

групове)

Психологічна 

просвіта і 

вихованняРозвиток психолого-

педагогічної 

компетентності 

студентів



Профілактика передбачає реалізацію заходів, спрямованих на

попередження злочинності, розвиток умов, що сприяють

збереженню здоров’я й життя студентів, психолого-педагогічну

профілактику та корекцію їхньої поведінки, поліпшення роботи з

підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги у

самовихованні.

Консультування – основна форма індивідуальної та групової

роботи з студентами, педагогічними працівниками. Індивідуальне

та групове консультування сприяє полегшенню адаптації до умов

життя; виробленню адекватної поведінки, комунікативних умінь

у різноманітних життєвих ситуаціях тощо. Консультування – це

передусім допомога студенту краще пізнати і зрозуміти себе, в

усвідомленні своїх справжніх проблем, у саморегуляції, подоланні

конфліктів, розв’язанні складних життєвих ситуацій. Це також

спосіб психологічної підтримки тих, хто має певні специфічні

потреби.



Психологічна просвіта вихователів та студентів – покликана

підвищувати їхню психологічну компетентність, що є важливою

складовою психологічної культури особистості. Основними її

завданнями є створення психологічного лекторію, підготовка

необхідних методичних рекомендацій, популяризація літератури,

бесіди на психологічні теми, години спілкування тощо.

Результатом психологічної просвіти є набуття знань і навичок, які

допоможуть успішно працювати, спілкуватися, розвиватися

тощо. Для того, щоб отримані знання не стали мертвим

вантажем, потрібно передбачити, наскільки вони актуальні на

даний час, яке мають значення, наскільки звична і приваблива

форма передачі цих знань. Серед форм просвітницької роботи в

умовах гуртожитку найбільш розповсюдженими є різноманітні

позаурочні заходи із застосуванням інтерактивних методів

(презентації, демонстрації, ігри, акції), тренінги, години

спілкування,бесіди, диспути).



• Тренінг по арт-терапії «Пізнай себе»

• Тренінг з використанням метафоричних асоціативних

карт

• Тренінг на згуртованість

• Пізнай психологічні таємниці кольору. Кольоротерапія

«Відтінки мого настрою»



Реалізація комплексу заходів з

профілактики правопорушень серед

мешканців гуртожитку

Для підвищення ефективності профілактичної роботи щодо

попередження асоціальної поведінки необхідне всебічне вивчення

проблеми, що потребує участі науковців різного профілю:

соціологів, психологів, лікарів, генетиків, педагогів тощо.

Необхідно продовжити цілеспрямовану системну роботу щодо

профілактики злочинності та правопорушень серед студентів.



Із цією метою:

 проводити щоквартально моніторинг стану злочинності та

правопорушень, узагальнювати його результати і розробляти

рекомендації щодо поліпшення превентивно-профілактичної

роботи з попередження злочинності, бездоглядності та

безпритульності;

 ужити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та

зайнятості молоді шляхом створення умов для розвитку мережі

гуртків у коледжі, спортивних секцій;

 систематично проводити спільно з працівниками МВС і

соціальними службами виховні години, спрямовані на запобігання

злочинності серед неповнолітніх, дитячій бездоглядності та

безпритульності.



Рекомендації щодо поліпшення взаємин вихователя з 

важкими підлітками 

1. Адекватність вимог (їх відповідальність) можливостям

студента – надання йому права самому визначати свої головні

інтереси в житті. Нав’язування вихователем студентам

власних високих стандартів, чужих йому інтересів викликає, як

правило, в них почуття невпевненості, неповноцінності, інколи і

агресію.

2. Забезпечення підліткові емоційного комфорту. Небажано,

щоб студент сприймав вихователя, як налаштованого проти

нього, тому потрібно сприймати «важких» студентів такими,

якими вони є, спокійно, а не спалахувати на кожне їхнє

негативне висловлювання або вчинок.

3. Посилення контролю. Його особливо потребують імпульсивні,

нестримані підлітки. Рекомендується за провини не стільки

карати їх, скільки викликати в них почуття каяття за вчинене.

Використовувати такі засоби виховного впливу, як стимуляція

зразкової поведінки, демонстрація образи, відмові від схвалення.



4. Схвалення активності. Гіперактивних та неорганізованих

студентів рекомендується завантажити корисною й цікавою

діяльністю, не залишаючи багато часу для байдикування.

Інакше вони використовуватимуть його для небажаних дій.

5. Надання самостійності в такій індивідуальній формі, щоб у

підлітка розвивались почуття причетності, розуміння

значущості власного місця в житті та своєї соціальної ролі і,

зрештою, щоб підліток прийшов до зміни моральних

цінностей, підвищення рівня відповідальності та впевненості

у собі.

6. Уникати навішування ярликів. Досвід доводить, що перегляд

вихователем своїх суджень про «важких студентів», швидка

позитивна реакція та схвалення їхніх зусиль у подоланні своїх

недоліків у навчанні й спілкуванні мають великий виховний

ефект.



7. Використання схвалення та заохочення. «Важких

студентів» хвалять за поліпшення навчальної діяльності (а

не тільки за здібності), за підвищення рівня вихованості, а

також за зусилля у творчій діяльності.

8. Визнання вихователем власних помилок і вибачення.

9. Застосування покарання в необхідних випадках.



Місце і роль студентського самоврядування щодо 

організації виховної роботи у гуртожитку

Студентське самоврядування у гуртожитку – явище

багатогранне, воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє

зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває

організаторські здібності, формує навички та звички.



Принципи розвитку самоврядування в гуртожитку

демократизації та гуманізації виховного процесу - це встановлення довіри між

студентами, вихователем, заступником директора з виховної роботи та

самореалізація особистості вихованця, формування гуманної особистості

принцип виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності

принципи зв'язку виховання з реальним життям

єдності вимог і поваги до особистості

послідовності, систематичності та єдності виховних впливів

відповідності віковим та індивідуальним особливостям студентів

свідомості, самодіяльності та активності студентів

Студентське самоврядування – не засіб звільнення вихователів від своїх обов'язків.

Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і студентів – членів єдиного

колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи,

засіб навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства.



Заступник директора 

з виховної роботи

__________ Н.М. Єрохіна

“___”____________2020р.

ПЛАН 

роботи студентської ради гуртожитку №2 

ВСП «Технолого-економічний фаховий 

коледж БНАУ» на 2020-2021 н.р. 

№ Зміст Термін Відповідальний 

1. Ознайомлення з правилами проживання в 

гуртожитку студентів, які поселилися в 

новому 2020-2021н. р.

01-08.09 Вихователь, 

студрада

2. Звіт про роботу студради за 2019-2020н.р. 03.09 Голова  студради

3. Обговорення та затвердження  плану 

роботи ради на новий 2020-2021 н. р.

03.09 Студрада 

4. Формування нового складу ради 

гуртожитку, вибори старост блоків, 

кімнат.(організація та проведення виборів)

10.09 Студрада, 

вихователь

5. Порядок  укладання договорів між 

адміністрацією та мешканцями 

гуртожитку

01.09 Адміністрація 





Житлово-побутова робота. 
Завдання:

•сприяти створенню належних житлово-побутових умов

проживання;

•виховувати почуття відповідальності за збереження майна

гуртожитку, раціональне використання електроенергії, води.

№

п/п
Назва заходу

Термін 

виконання
Відповідальні Примітка

1

Спільно з керівництвом

гуртожитку організувати

поселення студентів у

гуртожиток

Вересень Рада гуртожитку

2

Ознайомити студентів із

Правилами внутрішнього

розпорядку гуртожитку,

правами та обов’язками

мешканців гуртожитку

Вересень
Рада гуртожитку,

вихователь



№

п/п
Назва заходу

Термін 

виконання
Відповідальні Примітка

3

Організувати чергування

студентів в гуртожитку.

Згідно з цим:

• скласти графік чергування;
До 5 

вересеня

Рада гуртожитку,

вихователь

• ознайомити студентів з

обов’язками чергового;

До 5 

вересня

Рада гуртожитку,

вихователь

• забезпечити здійснення

контролю за якістю

чергування.

Протягом 

року

Рада гуртожитку,

вихователь

4

Організувати проведення

огляду-конкурсу «Краща

кімната гуртожитку».

2 рази на 

рік

Рада гуртожитку,

вихователь

5

Створити мобільну

ремонтну бригаду «Своїми

руками» для здійснення

поточного ремонту меблів,

дверей, інвентарю

Протягом 

року

Рада гуртожитку,

комендант



Кухні



Кімнати



Кімнати для занять



Кімнати для відпочинку



Кімната для гостей



Бібліотека



Ізолятор



Кімната для прання з 

сушильнею і прасувальнею



Приміщення для зберігання особистих, господарських, 

постільних речей, спортивного інвентарю та інвентарю 

для прибирання речей 



Санітарно-гігієнічні 

приміщення



Стоматологічний кабінет



Дякую за увагу!


