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житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання
та організації дозвілля молоді.
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ВСТУП
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України
у світову та європейську спільноту передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, що
визначає основні напрями виховної роботи з молоддю в системі модернізації навчально-виховного
процесу у вищих навчальних закладах.
Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений, національно свідомий,
високоосвічений, соціально компетентний громадянин, здатний до саморозвитку
та
самовдосконалення. Тобто головною домінантою виховання молоді є формування в особистості
ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, до себе, а також активної за формою та моральної за
змістом життєвої позиції.
Необхідно підкреслити, що організація виховної роботи у гуртожитку вищого навчального
закладу є складовою загального виховного процесу, головна мета якого – це набуття молодими
громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних
обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
взаємин, формування фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної,
правової, трудової, екологічної культури.
Рекомендується особливу увагу звернути на виховання патріота України, готового самовіддано
розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову державу, виявляти національну гідність, знати
й цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти
громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно
самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної
культури.
Рекомендується створення цілісної системи виховання молоді шляхом реалізації завдань:
забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та
можливостей;
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної
свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини,
гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків
культурної спадщини, мовної культури;
 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку,
турбота про молодших та людей з особливими потребами;
 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності,
антисоціальної діяльності;
 підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до
природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних та
культурних потреб особистості;
 забезпечення проведення заходів спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих
на утвердження здорового способу життя.
 забезпечення активної участі молоді в заходах національно-патріотичного спрямування,
зокрема приурочених до загальнодержавних свят;
 організація життя колективу гуртожитку на засадах самоврядування та самообслуговування;
 формування почуття відповідальності. Свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні
важливих проблем у гуртожитку, оволодіння навичками управління;
 залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України, пропагування кращих
здобутків національної культурної й духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної
художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;
 організація молодіжного внутрішнього туризму, популяризація пам'яток української історії,
культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих діячів;
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Інститутом модернізації змісту освіти з метою узагальнення: кращого досвіду та впровадження
інноваційних технологій виховної роботи зі студентами у гуртожитках ВНЗ, відбору матеріалів для
інформаційно-методичних збірників та створення банку кращих розробок форм і методів соціальнопедагогічної роботи зі студентами було проведено аналіз науково-методичних матеріалів з питань
організації виховного процесу у студентському гуртожитку. До інституту надійшло 52 методичні
розроби з різних регіонів України. Аналіз матеріалів засвідчує, що досвіди роботи мають практичний
характер, де розкриваються різноманітні форми і методи роботи зі студентами, містять у собі не
тільки аналітичну інформацію із соціально-педагогічних проблем організації роботи у гуртожитку, а
також практичні розробки, які рекомендуємо для використання у навчально-виховному процесі, а
саме: програми і плани роботи клубів та гуртків, виховні заходи, положення, які регулюють
життєдіяльність студентського гуртожитку.
Зміст представлених розробок передбачає комплекс заходів з патріотичного виховання, тобто
пізнання студентами рідного краю, реалізації інтересів у вивченні довкілля та історико-культурного
надбання України і світу, традиції народної культури, її одвічний гуманізм, добробут, всепрощення,
доброзичливість, щиру гостинність, формування толерантності серед студентів.
Діяльність клубів та гуртків, орієнтовано на організацію дозвілля: розвиток творчої ініціативи;
формування здорового способу життя; набуття необхідних навичок та якостей для життя в умовах
гуртожитку; корекцію міжособистісного спілкування; зняття емоційної напруги між студентами, які
мешкають у гуртожитку; зміцнення родинних стосунків тощо. Реалізації вищезазначених завдань
сприяють вечори знайомств та відпочинку, конкурси та вікторини, тематичні рольові ігри, засідання з
залученням фахівців, тематичні диспути та тренінги, лекції, тестування тощо.
Згідно з аналізом представлених матеріалів, необхідно підкреслити, що у студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів створені сприятливі умови для життєдіяльності та духовноморального, патріотичного, трудового, художньо-естетичного, екологічного виховання молоді.
Левківський К. М., заступник директора
Інституту модернізації змісту освіти,
кандидат історичних наук, професор
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РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Удалова О.А.,
старший науковий співробітник
відділу соціальної роботи і етики, канд. пед. наук

Формування здорового способу життя серед студентської молоді
У двадцять перше століття Всесвітня Організація Охорони Здоров’я ввійшла з новою
глобальною програмою – ‚Здоров’я – ХХІ: основи політики і досягнення здоров’я для всіх в
Європейському регіоні ВООЗ‛ (1999), яка спрямована на реалізацію стратегічної концепції здоров’я
народів європейського континенту. У документі викладаються глобальні пріоритети та завдання, які
спрямовані на забезпечення та підтримку високого рівня здоров’я упродовж усього життєвого циклу
людини.
Крім того, у вересні 2000 року світові лідери затвердили представлену ООН Декларацію
тисячоліття. Цілі розвитку тисячоліття, які сформульовані в Декларації, спрямовані на покращення
здоров'я народів: ‚до 2015 року наполовину зупинити і почати скорочувати розповсюдження ВІЛ/СНІДу‛.
Концептуальні засади сприяння покращенню здоров’я, як цілісного комплексного процесу,
викладені у документах загальнопланетарного значення як Оттавська Хартія, 1986 р., Бангкокська
Хартія, 2005 р., Всесвітня декларація з охорони здоров’я ‚здоров’я для всіх у ХХІ столітті‛, яка
прийнята на П’ятдесят першій сесії Всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в травні 1998р.,
зазначається, що держави члени всесвітньої організації охорони здоров’я знову підтверджують
прихильність принципу, проголошеному в її Статуті, в якому визначено, що володіння найвищим
рівнем здоров’я, якого можна досягти, є одним з основних прав кожної людини. Держава, яка
дотримується міжнародних вимог і підтверджує гідність та цінність кожної людини, несе
відповідальність щодо формування і збереження здоров’я народу.
Крім того, на національному рівні прийнято низку стратегічних державних програм,
спрямованих на збереження здоров’я населення України: Указ Президента України ‚Про
затвердження Національної стратегії у сфері прав людини‛ (Розділ ‚Забезпечення права на охорону
здоров’я‛), Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері
праці на 2012-2017 роки, Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року та ін.
Одна із проблем – це зловживання наркотичними засобами та їх незаконний обіг за останні роки
стали проблемами глобального масштабу. Беручи до уваги нагальну потребу захистити суспільство,
здоров'я та інтереси громадян від впливу наркотиків, Організація Об'єднаних Націй розробила Єдину
Конвенцію про наркотичні засоби (1961), Конвенцію про психотропні речовини (1971) та Конвенцію щодо
боротьби проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (1988), які
ратифіковані майже всіма країнами світу, зокрема й Україною.
Україна потребує термінової допомоги через високий рівень вживання наркотиків – такими є
цьогорічні висновки ООН. А Всесвітня організація охорони здоров’я нараховувала в Україні понад
півтора мільйона наркозалежних різного ступеня тяжкості.
Головне завдання навчального закладу – попередження негативних явищ серед студентської
молоді. Тому надзвичайно важливим напрямом сучасного навчально-виховного процесу є
превентивне виховання. Питання превентивності є пріоритетним у системі психолого-педагогічних,
медичних, правових напрямів роботи різних країн світу в рамках ЮНЕСКО. Це попередження
ризикованої поведінки серед студентів, як наркозалежність, куріння, захворювання на СНІД та ін.
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Для довідки.
За даними Міністерства внутрішніх справ України на обліку знаходилося 153077 споживачів
наркотиків, які вживали наркотичні речовини не за медичним призначенням.
Поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин складає
близько 100 тис. осіб. Серед цієї категорії на обліку перебувають особи, які вживають опіоїди;
каннабіноїдив та інші психоактивні речовини. Із зареєстрованих 70464 особи уживали наркотичні
речовини внутрішньовенно. Під профілактичним наглядом у зв’язку з епізодичним вживанням
наркотиків перебуває близько 50 тис осіб.
Вживання наркотичних та прирівняних до них речовин є поширеною формою людської поведінки.
Залежність від наркотиків (наркоманія) є одним з найрозповсюдженіших наслідків цього вживання і має
велику кількість різних сторін та аспектів: біологічну (зокрема медичну), психологічну, юридичну,
соціальну, економічну, демографічну, історичну тощо.
У 1990 році ВООЗ підтримав ідею розподілу всіх профілактичних дій щодо профілактики
наркоманії на первинні, вторинні та третинні.
Первинна профілактика: дії виконуються у здоровому середовищі (‚зі здоровими агентами‛).
Завдання: запобігання немедичному вживанню наркотичних речовин будь-якою особою.
Вторинна профілактика: робота з контингентами підвищеного ризику, тобто створення
різноманітних перешкод на шляху того чи іншого процесу. Завдання: раннє виявлення й активне
лікування осіб, які вживають наркотики, але ще не мають залежності, а також комплекс заходів з
інформування цього контингенту і його оточення.
Третинна профілактика: лікування (адаптація учасників подій до вже існуючої проблеми).
Завдання: допомога особам, що мають наркотичну залежність, у лікувальних закладах.
Таким чином, у прикладному розумінні проблеми наркоманії завдання первинної
протинаркотичної профілактики – це попередження немедичного вживання наркотичних речовин
будь-якою особою. Вторинна профілактика – це раннє виявлення і активне лікування людей, які
вживають наркотики. ВООЗ визначає вторинну профілактику як роботу з особами, які вже вживали
наркотики, але ще не мають залежності, а також як комплекс заходів щодо найширшого
інформування цих контингентів людей і їх найближчого оточення. Первинна та вторинна
профілактика є саме тими видами роботи, які повинні здійснюватись у вищих навчальних закладах
освіти.
Для довідки.
Під час проведення просвітницької роботи серед студентської молоді:
а) не слід говорити ні прямо, ні побічно, про можливі шляхи збору, вирощування, одержання
сировини для виготовлення наркотичних засобів;
б) неприпустимо зупинятися на способах застосування наркотиків, за винятком таких, що
отримали широкий розголос (куріння анаші і подібних засобів, а також використання ін'єкційних
способів введення). Недоцільно зупинятися на поєднанні вживання наркотиків з алкоголем,
полінаркоманії;
в)не слід інформувати слухачів про ефекти наркотизації, що описуються з використанням
понять, які додають інформації позитивного забарвлення: ‚ейфорія‛, ‚приємне
сп'яніння‛,
‚блаженство‛,‚непередавані відчуття‛, ‚стан повного задоволення‛, ‚надзвичайні переживання‛ та
ін. Доречними є визначення типу ‚отрутний дурман‛, ‚агресивне зло‛, ‚отруйне зілля‛;
г) помилковим є згадування про назви наркотиків, а також про використовувані наркоманами
дози, про можливість у низці випадків досить тривалого плину початкової стадії захворювання
наркоманією;
д) не повинні вживатись спеціальні медичні терміни, що стосуються клінічних проявів
наркоманії, а також жаргонні слова, використовувані наркоманами;
є) не слід ілюструвати лекційний матеріал посиланнями на прилади з життя відомих
історичних особистостей, що вживають наркотики, навіть якщо матеріал, що наводиться,
підтверджує наявність негативних наслідків вживання наркотиків;
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ж) недоцільно зупинятися на факті наявності серед наркоманів осіб (дітей) з цілком
забезпечених родин, осіб з вищою освітою, високим інтелектом, а також підтримувати неправильне
уявлення про цих хворих як про людей ‚творчого складу‛, ‚неабияких здібностей‛ та ін;
з) у молодіжній аудиторії не слід підкреслювати, тим більше підтверджувати статистичними
даними, факт значного поширення наркоманії в ряді закордонних країн (насамперед у США),
особливо серед підлітків і молоді. Неприпустимо згадувати про певну поширеність наркотизації
серед західних та вищезазначених виконавців і аматорів популярної серед молоді рок-музики
(пояснюється це тим, що позитивні емоції можуть бути автоматично перенесені з рок-музики на
наркотичні речовини);
и) варто уникати інформації, будь-яких відомостей, що можуть представити молодіжну
наркоманію її країні як розповсюджене явище, з яким приходиться миритися, як з неминучим злом,
тим більше пов'язувати проблеми боротьби з наркоманією з обмеженнями алкогольних напоїв.
Таким чином, особливо важливим моментом антинаркотичної пропагандистської діяльності є
необхідність уникати тих даних, що спонукають слухачів до експериментів з наркотиками чи
викликають до них підвищений інтерес.
Окремі положення із наведеного переліку ‚заборон‛ в антинаркотичної пропаганді не є
абсолютними: неприпустимі в молодіжній, підлітковій аудиторії дані можуть виявитися корисними і
навіть необхідними в лекції для батьків. Інформація для батьків, наприклад, про шляхи збору, одержання
сировини для виготовлення наркотиків, відомих способів їхнього застосування виявляється в багатьох
випадках навіть необхідною, скажімо, при розпізнанні наркотичних ‚інтересів‛ у дітей.
За критеріями Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони
здоров'я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія в
окремих групах найвищого ризику інфікування. Такими групами визначені:
 споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН);
 жінки комерційного сексу (ЖКС);
 чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ);
 ув’язнені, діти та підлітки «вулиці».
Для довідки.
За період 1987–2011 рр. в Україні офіційно зареєстровано 202 787 випадків ВІЛ-інфекції серед
громадян України, зокрема 46 300 випадків захворювання на СНІД та 24 626 випадків смерті від
захворювань, зумовлених СНІД.
Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції поступово зростають, починаючи з 1999 р., кількість вперше
зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку постійно збільшується. У 2011 р. в країні офіційно
зареєстровано 21 177 нових випадків ВІЛ-інфекції (46,2 на 100 тис. населення) – це найвищий показник
за весь період спостереження за ВІЛ-інфекцією в Україні з 1987 р. У статево-віковій структурі нових
випадків ВІЛ-інфекції переважають особи віком 25–49 років.
Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням в Україні, як і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено в 5 745 (62,5%) випадках з
9189 нових випадків СНІД.
Смерть безпосередньо від захворювань, зумовлених СНІД, вже стала реальною загрозою для
тисяч ВІЛ-інфікованих мешканців України: у 2011 р. від захворювань, зумовлених СНІД, померло 3 736
осіб, у тому числі 22 дитини.
Загальна кількість дітей з підтвердженим ВІЛ-позитивним статусом продовжує зростати. На
01.01.2012 р. під наглядом перебуває 2722 дитини, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено, зокрама
752 дитини хворі на СНІД, та 6 735 дітей в стадії підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції.
Можливе зростання кількості ВІЛ-інфікованих дітей найближчим часом зумовить перегляд
компоненту інфраструктури освітньої та професійної підготовки, а також перепідготовки вихователів
та вчителів у контексті роботи з дітьми, включаючи дітей, які живуть з ВІЛ. Органи освіти,
підприємства/роботодавці мають бути готовими до того, що в дитячих установах є ВІЛ-позитивні
діти, внаслідок чого можуть/мають переглядатися питання забезпечення їх приміщенням і
персоналом.
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Для порівняння: в інформаційному віснику ‚ВІЛ-інфекція в Україні‛ № 43 зазначено, що у
2014 р. під медичний нагляд було взято 19 273 ВІЛ-інфіковані особи, зокрема 3 600 дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими жінками.
У 2008 р. в Україні відбулася зміна домінантних шляхів передачі збудника ВІЛ-інфекції – зі
штучного парентерального, під час вживання ін’єкційних наркотиків, на статевий, переважно при
гетеросексуальних контактах.
У структурі шляхів передачі ВІЛ (з урахуванням показника частоти передачі ВІЛ від матері до
дитини у 2001–2012 рр. за даними серологічних досліджень та за результатами ранньої ПЛРдіагностики у 2013–2014 рр.) питома вага статевого шляху передачі ВІЛ у 2014 р. дорівнювала 69,2%.
Проте ці дані не відображають реальний масштаб епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, а лише надають
інформацію про осіб, які пройшли тестування на антитіла до ВІЛ і були внесені до офіційного
реєстру випадків ВІЛ-інфекції. Значно більша кількість громадян можуть бути інфікованими, але
необізнані щодо свого статусу.
Отже в Україні заходи залишаються недостатніми для того, щоб припинити епідемію.
Особливо це стосується сфери праці.
Сфера праці, з урахуванням вищенаведених показників серед осіб молодого, репродуктивного
та працездатного віку, відіграє вирішальну роль у протидії ВІЛ/СНІДу. Вона є цінною відправною
точкою для охоплення працівниць і працівників там, де вони проводять більшу частину свого життя –
на роботі.
Водночас, ВІЛ/СНІД є спільною загрозою як для роботодавців, так і для працівників, що
обумовлено наступними негативними наслідками епідемії для сфери праці:
 втрата здоров'я репродуктивної частини населення;
 скорочення трудових ресурсів;
 втрати досвідчених та кваліфікованих працівників;
 втрати робочого часу та ранній вихід на пенсію;
 стигматизація та дискримінація працівників, які живуть з ВІЛ/СНІД;
 зростання витрат роботодавців через відрахування на медичне страхування та навчання
персоналу;
зниження продуктивності праці, скорочення податків і. таким чином, негативний вплив на
економічне зростання;
 скорочення платоспроможного попиту, скорочення інвестицій, підрив цілих галузей
виробництва;
 надвитрати на систему соціального забезпечення та охорону здоров’я ;
зростання навантаження на жінок, котрі будуть змушені доглядати хворих і працювати
одночасно;
 скорочення доходів сімей та продуктивності домогосподарств, зростання бідності;
 відволікання дітей, уражених інфекцією, від навчання та залучення до дитячої праці;
тиск на жінок і молодь, які заради виживання змушені будуть надавати сексуальні послуги за
плату.
Останнім часом серед дітей і молоді стало популярним розповсюдження відео та фото
зображень із насильницьким й аморальним змістом: побиття однолітків, різноманітні форми
приниження молоді. Використання мобільних телефонів, чатів, інтернет-сайтів як засобів прояву
насильства – кібербулінг (кіберзалякування).
Внаслідок агресивного впливу зовнішнього середовища (низькопробних ЗМІ та реклами,
ідеологічного цинізму), які молодь сприймає й орієнтується на найгірші зразки поведінки і способу
життя.
На сучасному етапі проблема насильства є однією з найактуальніших для українського
суспільства.
Для довідки.
Середня вартість одного випадку насильства в Україні – 7306. 38 грн. Попри такий, досить високий показник, можна відзначити, що він не включає оцінку морального збитку. Хоча він і
виведений. Середня компенсація, яку жінки вважають гідної за нанесений їм і їхнім дітям
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моральний збиток становить 31 152,53 грн. Одночасно в теперішній ситуації, українському
платникові податків один випадок сімейного насильства обходиться 1730 гривень, які йдуть на
оплату діяльності міліції, соціальних служб й інших суспільних інститутів, що працюють із
наслідками насильства. Таким чином, українському бюджету щорічно реагування тільки на
зареєстровані випадки насильства обходиться в 158 464 540 грн.
Абсолютна більшість випадків насильства в сім'ї, відбувається в ситуації алкогольного
сп’яніння, є однією з головних причин появи безпритульних, наркоманів, веде до зростання
кількості непрацездатних. Здебільшого ця категорія людей і стає фактором ризику для торгівлі
людьми.
Викликає занепокоєння стан репродуктивного здоров'я, що є невід'ємною складовою здоров'я
нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Останнім
часом дошлюбні статеві відносини серед студентів стали досить поширеним явищем і, в окремих
випадках, навіть нормою поведінки. Нерозбірливі статеві стосунки серед молоді породжують духовне
зубожіння, сприяють розповсюдженню венеричних хвороб, призводять до численних хірургічних
втручань з приводу припинення небажаної вагітності, стимулюють вживання алкоголю і наркотиків.
За даними міського Центру планування сім’ї показник гінекологічної захворюваності дівчатпідлітків складає 15%, що характеризує його як досить високий. Структура гінекологічної
захворюваності представлена таким чином: порушення менструальної функції – 43,3%,
запальні захворювання геніталій – 28,1%, затримка статевого розвитку – 13,8%, пухлини і
пухлинні утворення придатків матки – 7,4%, вади розвитку статевих органів – 2,6%, ендометріоз – 2,2%, інші захворювання – 2,6%. З’ясовано, що найвищий показник гінекологічної
захворюваності наголошується у віковій групі від 13 до 16 років, а пік його доводиться на 15 – 16
років. Цікаво, що домінуючу позицію щодо захворювання сифілісом займають дівчата, що
складає близько 78%. На перший погляд здається, що цифри малі, але насправді вони є одними
із найвищих у Європі. Наслідком є подальше руйнування інституту сім'ї, що проявляється в
зменшенні кількості зареєстрованих шлюбів, підвищенні показників розлучень, зростанні дитячої
інвалідності, бездоглядності, соціального сирітства. Страждає генофонд нації, поглиблюється
демографічна криза, майже втричі зменшилась народжуваність, причому кожна третя дитина
з'являється на світ з певними генетичними вадами.
Суть асоціальної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується моральних норм
життя, що веде до порушення міри взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства,
особистості та групи. В основі відхилень у поведінці переважно лежить конфлікт інтересів, цінностей,
розбіжність потреб, деформація засобів, їх задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та вплив
субкультури, яка склалася у суспільстві.
Як показує практика, за відсутності чіткої регуляції поведінки особистості внаслідок
несформованості в суспільстві чітких норм та цінностей, виникають девіації які відбуваються в
результаті розриву між культурними цілями суспільства та соціально схваленими засобами їх
досягнення.
Культура поведінки і спілкування втілює в собі результати виховання, ступінь розвитку
моральної свідомості особистості. Визнання студентами загальних правил поведінки, знання основних
категорій етики (добро, зло, совість, честь, гідність, справедливість, щастя, сутність життя) – ще не
показник моральної культури особистості. Знання повинні знайти форму виявлення в діяльності,
спілкуванні, відбиваючи глибину засвоєння норм поведінки й здатність втілити їх у життя. Тому
методами формування моральної культури є не лише просвіта, а й вироблення навичок поведінки,
організація діяльності й спілкування студентів, створення ситуацій морального вибору.
Виховання починається із засвоєння норм і правил культурної поведінки у суспільстві і є
складником морального виховання, передбачає низку конкретних вимог:
 прищеплення особистості необхідних навичок поведінки у суспільстві, навчальному закладі,
сім'ї;
 виховання культури вчинків у різних ситуаціях і позитивних взаємин у різних видах діяльності;
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 виховання певних елементів моральної свідомості й моральних почуттів, які мають сформуватись в особистості у процесі поступового їх ознайомлення із навколишнім світом.
Управління педагогічним процесом здійснює педагог, який повинен спроектувати навчальновиховну роботу, організувати співробітництво сім’ї та навчального закладу, оперативно контролю вати хід процесу і вносити відповідні корективи, аналізувати досягнення, результати та виявляти
недоліки, оперуючи визначеннями, методами, засобами й формами педагогічного процесу.
Подолання зазначених проблем – одне з основних завдань виховного процесу, оскільки людина,
її життя і здоров'я є найважливішими соціальними цінностями, визначеними Конституцією України.
У ВНЗ необхідно створити систему психологічного та педагогічного впливу на особистість студента з
метою виховання в нього прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства,
безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам. Прогресивним кроком слід
вважати введення спецкурсів, що прищеплюють культуру здоров'я і дають відповідні знання. Крім
того, навчальний заклад повинен створювати умови і, зокрема, забезпечувати необхідну економічну
базу реалізації здорового способу життя та зменшення психосоціальної дезадаптованості студентів.
Цілеспрямована робота з профілактики негативних явищ, боротьба за здорову людину проводиться в процесі просвітницької діяльності позанавчальної роботи.
Для впровадження переваг здорового способу життя, формування соціально активної, фізично
здорової, духовно багатої особистості та профілактики шкідливих звичок, необхідно організувати та
проводити лекції, групові заняття, різноманітні акції, сюжетно-рольові ігри, тренінги тощо.
Наприклад: цикл лекцій, бесід, диспутів за тематикою ‚Твоє здоров’я у твоїх руках‛, ‚СНІД –
чума XXI століття‛, ‚СНІД – як від нього уберегтися?‛, ‚Вибери життя‛, ‚Наркотики: чи варто?‛,
‚Молодим про шкідливість куріння‛, ‚Бережись ‚білої хмари‛‛, ‚Відверта розмова‛, ‚Наркоманія
руйнує здоров’я людини‛, ‚Увага: наркоманія та СНІД‛, ‚Ви хотіли б знати про це?‛, ‚За людину
треба боротися‛, ‚Здоровим бути модно‛, ‚Молодь та держава за здорове майбутнє‛; конкурси
плакатів, малюнків та творів ‚АнтиСНІД‛, конкурсна вікторина ‚Знати, щоб не помилитися‛, кіно та
відео лекторії ‚Між життям та смертю‛, ‚Будь обережним, цінуй здоров’я, стань щасливим‛ та ін.
Організація здорового способу життя студентів сприяє змістовна фізкультурно-оздоровча
діяльність. У вищих навчальних закладах повинні створювати та залучати студентів у спортивні секції
та гуртки, організовувати спортивні змагання, проводити ‚Дні здоров’я‛, ‚Тижні здорового способу
життя‛ та ін. Організувати заходи до дня фізичної культури і спорту, не куріння, інвалідів, боротьби з
туберкульозом, довкілля. До всесвітніх днів боротьби з наркоманією та СНІДом рекомендується
проводити теоретичні конференції, шоу-програми, акції, виставки, конкурси та ін.
Рекомендується використовувати масові профілактичні заходи, зокрема: конкурси плакатів,
виставки, шоу-програми, рок-концерти, дискотеки під гаслом ‚Світ без наркотиків та СНІДу‛, акції:
‚Молодь у Всесвітній кампанії боротьби зі СНІДом‛, ‚СНІД – найбільша трагедія XXI століття‛,
‚Шанс на життя‛, ‚Зберегти життя‛, ‚Здоров’я молоді – здоров’я нації‛, ‚Художні мистецтва і спорт
проти наркотиків‛.
Виступи студентських агітбригад під гаслом ‚Молодь за здоров’я української нації‛, ‚Здоров’я
молоді‛, ‚Просто скажи – ‚НІ‛, ‚Зупинись доки не пізно‛, ‚Молоде покоління обирає здоров’я‛, ‚Не
дамо СНІДу перемогти людство‛ та ін.
Теоретична програма серед батьків здійснюється з використанням таких форм роботи, як
батьківські збори, перегляд та обговорення відео-, кінофільмів, телепередач, проведення індивідуальних консультацій та зустрічей з медиками, юристами, психологами, представниками
неурядових організацій: ‚Радимо і застерігаємо‛, ‚Поради батькам‛, ‚Що ви знаєте про СНІД‛,
‚Ознаки вживання наркотичних засобів дитиною‛, ‚Молодь, наркотики закон‛ та ін. При цьому варто
піднімати пріоритети родинного виховання, акцентувати увагу на відповідальність сім’ї за моральне
виховання і долю молодої людини.
Покращення ситуації може бути за умов:
 планування профілактично-виховної роботи, як невід’ємної частини всієї навчально-виховної
роботи;
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 проведення тематичних семінарів, конференцій, засідань кафедр, вчених та педагогічних рад,
психолого-педагогічних консиліумів, навчально-виховних заходів з метою надання науково-методичної допомоги професорсько-викладацькому складу ВНЗ;
 вивчення законодавчих актів, нормативно-правових документів, інструкцій, наказів, обговорення науково-методичної літератури, які відображають проблеми виховної діяльності зі студентами;
 вивчення та пропагування новітніх технологій виховання та педагогічного досвіду щодо
формування здорового способу життя та профілактики наркоманії;
 розробка методичних, інформаційно-довідкових, рекламних матеріалів на допомогу
кураторам, вихователям, класним керівникам, батькам, студентам;
 створювання інформаційно-консультативних служб для молоді у ВНЗ з залученням медиків,
соціальних працівників та педагогів з питань безпечної поведінки та репродуктивного здоров’я,
профілактики шкідливих звичок.
У сучасних умовах реалізації молодіжної політики неможливо без плідної співпраці з органами
студентського самоврядування, студентських об’єднань.
Студенти ВНЗ повинні активно включатись в просвітницько-лекційну діяльність, розповсюдження буклетів, листівок, до роботи в консультаційних пунктах, брати участь в семінарах,
конференціях та ін.
В організаційно-методичній системі, спрямованій на забезпечення умов організації виховної
діяльності з формування здорового способу життя та асоціальної поведінки студентів необхідно
визначати взаємопов’язані функції педагогічного впливу: розробка і впровадження форм і методів
роботи з формування соціальної відповідальності студентів за моральні вчинки і їх самооцінка.
Для використання в роботі щодо формування здорового способу життя та профілактики
ВІЛ/СНІДу пропонується тематика лекторію:
Тема 1. Основи здорового способу життя
Основні складові здорового способу життя. Визначення поняття ‚здоров’я‛. Критерії здоров’я.
Аналіз стану здоров’я дітей та молоді в Україні. Демографічна ситуація/смертність і народжуваність,
приріст населення, середня тривалість життя. Причини та наслідки втрат серед населення. Стан
здоров’я молоді. Відповідальність людини за своє здоров'я.
Тема 2. Негативні явища у суспільстві: групи ризику
Види і сутність негативних явищ у суспільному житті. Групи ризику як соціально-демографічна
категорія. Характеристика видів поведінки представників груп ризику. Сучасні тенденції прояву
негативних явищ у суспільному житті. Ризикові форми поведінки та їх вплив на здоров’я людини.
Суїцид. Захист від заподіяння шкоди здоров’ю студентської молоді в інтернеті.
Тема 3. Здоров’я людини та адиктивна поведінка/наркоманія/.
Нікотинова та алкогольна залежність
Державна політика щодо профілактики шкідливих звичок. Молодь і наркотики. Залежність від
наркотиків (наркоманія) та наслідки їх вживання.
Нікотин – шкідливий наркотик. Згубна роль нікотину на всі органи людського організму.
Активне та пасивне куріння. Імідж людини, яка курить, в країнах світу.
Алкоголь і здоров’я. Алкоголь та його руйнівні для здоров’я властивості.
Шкідливі звички, працездатність та економіка.
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Тема 4. ВІЛ/СНІД: етіологія, епідситуація, загальні питання
Початок пандемії. Історія відкриття ВІЛ. Характеристика ВІЛ. Діагностика ВІЛ. Особливості
інфікування ВІЛ/СНІДу. Клініка, стадії хвороби. Епідситуація. ВІЛ-інфекція/СНІД та туберкульоз.
Тема 5. Статева свідомість і міжособистісні стосунки.
Стать і характер особистості. Статева зрілість. Пристрасть, закоханість, кохання. Таємниця сімейного щастя. Випадкові статеві зв’язки та їх наслідки. Управління власним життям, самодисципліна
у статевих стосунках (самоконтроль – відповідальність). Наслідки ‚вільного кохання‛. Насильство в
сім’ї.
Ґендерні особливості мотивації вступу в шлюб.
Особистісні та соціальні аспекти батьківської та материнської ролі.
Тема 6. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини
Сімейне життя і материнство. Жіночність і жінка. Дружина і мати. Механізм дії нікотину,
алкоголю і наркотиків та їх вплив на організм дівчини, як майбутньої жінки та матері. Негативний
вплив шкідливої звички на психіку і поведінку дівчини.
Вагітність, її значення для життя і здоров’я жінки. Здоров’я подружжя як умова народження
здорової людини. Генетичні хвороби. Вплив токсичних речовин на майбутню дитину в пренатальному
та постнатальному періоді. Алкогольний синдром плоду. Значення здоров’я батьків для розвитку
дитини.
Тематика практичних занять
Тема 1. Державна політика у сфері охорони здоров’я
План
1. Соціальна політика України з формування здорового способу життя у дітей та молоді.
2. Стан здоров’я дітей та молоді в Україні. Демографічна ситуація.
3. Міжнародні та вітчизняні проблеми наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, криміналізації суспільства та ін.
4. Здоров’я людини – кар’єра та її працездатність.
5. Значення способу життя у підготовці до виконання головних соціальних ролей: громадянина,
працівника, сім’янина.
6. Які ознаки здорового способу життя?
7. Активний спосіб життя, режим дня.
8. Оздоровчі заходи. Взаємозв’язок фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.
9. Здоровий спосіб життя, його переваги.
Тема 2. Основні чинники підліткової та молодіжної наркотизації.
План
1.Дати загальну характеристику основним чинникам початку наркотизації.
2.Загальні ознаки початку вживання неповнолітніми та молоддю наркотичних речовин та
токсикантів.
3. Основні фактори, які випливають на поширення вживання ін’єкційних наркотиків.
4. Поведінкові ризики споживачів ін’єкційних наркотиків щодо ВІЛ-інфікування.
5. Основні проблеми з якими зіштовхуються люди що вживають наркотики.
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6. Як Ви особисто ставитесь до пункту обміну шприців та до консультативних пунктів для
хворих на наркоманію? Якщо ‚позитивно‛, то якими шляхами це можна зробити?
7. Чи повинні ми поважати тих, хто приймає наркотики?
Тема 3. СНІД – небезпечна хвороба
План
1. Назвіть відомі Вам теорії виникнення хвороби СНІД.
2. Коли вперше виявили ВІЛ-інфекцію і СНІД, де це відбувалося?
3. Коли вперше було зареєстровано захворювання на СНІД в Україні.
4. Які властивості вірусу імунодефіциту людини дозволили йому стати серйозною загрозою для
людства?
5. Хто і з якого матеріалу виявив збудника ВІЛ-інфекції?
6. Дайте порівняльну характеристику типам ВІЛ.
7. Розповсюдження ВІЛ/СНІДу і його наслідки.
8. Чи зміниться ваше відношення до людини, якщо ви дізнаєтесь, що він хворий на СНІД?
9. Як ви гадаєте, чи повинна кожна людина перевіряти кров на ВІЛ-інфекцію і чому?
10. ВІЛ/СНІД і права людини.
11. Які соціальні фактори впливають на розповсюдження ВІЛ-інфекції?
12. Який прогноз подальшому розвитку пандемії ВІЛ-інфекції?
13. Міграція населення та ВІЛ/СНІД.
14. Соціально-економічні наслідки ВІЛ/СНІДу в Україні.
15. Негативні наслідки епідемії для сфери праці (обговорити):
втрата здоров`я репродуктивної частини населення;
скорочення трудових ресурсів;
втрати досвідчених та кваліфікованих працівників;
втрати робочого часу та ранній вихід на пенсію;
стигматизація та дискримінація працівників, які живуть з ВІЛ/СНІД;
зростання витрат роботодавців через відрахування на медичне страхування та навчання
персоналу;
зниження продуктивності праці, скорочення податків і, таким чином, негативний вплив на
економічне зростання;
скорочення платоспроможного попиту, скорочення інвестицій, підрив цілих галузей
виробництва;
над витрати на систему соціального забезпечення та охорону здоров`я;
зростання навантаження на жінок, котрі будуть змушені доглядати хворих і працювати
одночасно;
скорочення доходів сімей та продуктивності домогосподарств, зростання бідності;
відволікання дітей, уражених інфекцією, від навчання та залучення до дитячої праці;
тиск на жінок і молодь, які заради виживання змушені будуть надавати сексуальні послуги за
плату.
Тема 4. Ми обираємо, нас обирають
План
1. Нормативна статева поведінка дітей та молоді.
2. Як ви розумієте поняття ‚сексуальність людини‛?
3. Усе починається з любові.
4. На порозі сімейного життя.
5. Проблема планування сім’ї та репродуктивного здоров’я – гендерний підхід.
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6. Вплив шкідливих звичок батьків на здоров’я дітей.
7. Роль дівчини, як майбутньої жінки та матері.
8. Гострі питання статевого виховання (СНІД, венеричні захворювання).
Тема 5. Я – культурна людина в реальному та віртуальному середовищі
План
1. Визначення понять ‚культура поведінки‛, ‚етикет‛, ‚культура спілкування в інтернеті‛.
Культура поведінки – дієвий вияв поваги до навколишніх.
2. Зміст поняття ‚культура спілкування‛. Правила культури спілкування. ‚Як я хочу, щоб
спілкувались зі мною і як маю відповідати на інтимні пропозиції‛.
3. Зміст поняття ‚культура діяльності‛. Безпечне використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
4. Інтернет і насильство – який взаємозв’язок?
Навчально-дослідні завдання
1. Підготувати реферативні виступи про дотримання етикету в інтернеті.
2. Придумати гумористичні мініатюри, розіграти короткі сценки, що спонукають студентів
помічати помилки у своїй поведінці й виправляти їх.
3. Описати портрет ідеального вихованої людини.
4. Обов’язково ознайомити студентів з рекомендаціями щодо дотримання правил експлуатації
інтернету, мобільних телефонів.
5. Обговорити: чого студенти не хотіли б отримувати в інтернеті та на мобільні телефони.
6. Види небезпеки, які існують в інтернеті.
7. Що таке сексуальна експлуатація, її наслідки для здоров’я людини.
8. Наскільки проблеми сексуальної експлуатації, особливо дітей, є актуальною для України.
9. Шляхи запобігання шкоди здоров’ю в інтернеті.
У рамках заходу необхідно звернуть увагу на правила безпеки використання інтернету.
Система інформаційно-просвітницької діяльності з профілактики негативних явищ серед студентів
передбачає проведення масових, навчальних, методичних та дослідних заходів. У процесі викладання
лекторію звернути особливу увагу молоді, що тільки фізично та психічно здорова людина може
забезпечити повноцінне своє життя і професійну кар’єру. Студенти повинні засвоїти, що збереження
та розвиток національного генофонду на основі концентрації й консолідації зусиль моральноетичного та науково-практичного досвіду суспільства.
Лекторій системно поєднує в собі медичні, психологічні, соціально-економічні знання, які
будуть сприяти саморегуляції поведінки, самореабілітації, розвитку та саморозвитку підлітків та
молоді, як суб’єктів життєдіяльності. Орієнтовною програмою передбачено найактуальніші теми і
проблеми, які дозволять сформувати у студентів позитивні мотивації стилю життя:
 усвідомлення системи пріоритетів життєвих цінностей та здорового способу життя;
 здатність до оптимістичного сприйняття життя та орієнтації на професійний успіх та кар’єру;
 набуття певних адаптаційних навичок, розвиненість комунікативної та емоційно-вольової
сфери в життєвому просторі особистості;
 потреби та необхідність у здоровому способі життя, стимулюванні творчих підходів до
фізичного, психологічного та духовного самовдосконалення;
привернути увагу молоді до проблем планування сім’ї та репродуктивного здоров’я чоловіків
та жінок;
 виховувати шанобливе ставлення до жінки, шлюбу, сім’ї.
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Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Буянова Г.В., методист вищої
категорії відділу соціально-гуманітарної освіти

Аналіз проблеми та шляхи попередження проявів ксенофобії
та дискримінації серед студентської молоді України
Серед питань щодо становлення громадянського суспільства в України постає проблема
міжнаціонального спілкування, яка стосується корінних народностей, які історично проживають на
території нашої держави, і представників інших країн, які емігрували або приїхали на навчання. У
зв’язку з цим особливого значення набувають заходи, які покликані протидіяти проявам ксенофобії,
расизму та дискримінації. Складність полягає в тому, що цю проблему можна віднести як до окремої
людини, яка представляє певну національність і потребує соціального і правового захисту, так і до
всієї нації на рівні держави.
Питання попередження ксенофобії та дискримінації містять міжнародні акти, які покликані
захищати права, врегульовувати міжетнічні питання та протидіяти проявам ксенофобії та расизму,
серед них Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та
мовних меншин (прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня 1992 р.),
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969
p., для України 7 квітня 1969 р.), Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж 27
лютого 1978 р.), Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (прийнята 16 листопада 1995 р.), Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 травня 1996 р.), Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16
грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифікований Указом Президії Верховної Ради
Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 р.), Додатковий протокол до Конвенції про
кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру,
вчинених через комп'ютерні системи (укладений в Страсбурзі 28 січня 2003 року. Протокол
ратифіковано Україною Законом № 23-V (23-16) від 21.07.2006, ВВР, 2006, № 39, ст.328). Необхідно
зазначити, що запобігання дискримінації як складової расизму та ксенофобії передбачено
положеннями Європейської конвенції про громадянство (1997 р.), ратифікованої Україною лише у
грудні 2007 року.
У національному законодавстві питання захисту прав національних меншин і протидії
ксенофобії та расизму забезпечуються Конституцією України (ст. 11, 24, 26, 35, 37) та висвітлені в
Законах України ‚Про національні меншини в Україні‛ (від 25 червня 1992 року №2494-XII (ст.18)),
‚Про місцеве самоврядування в Україні‛ (стаття 3), ‚Про правовий статус іноземців‛ (ст. 2,17), ‚Про
засади державної мовної політики” (від 3 липня 2012 року № 5029-VI).
Для забезпечення прав людини у 2012 році було прийнято Закон України ‚Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні‛. У Статті 1 Закону України визначаються поняття:
дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального
походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими
ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає
обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно
обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально
нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи
осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими
особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
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підбурювання до дискримінації – вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно
особи та/або групи осіб за їх певними ознаками;
позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану
мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або
групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами
України;
Для проведення об’єктивної оцінки стану сформованості толерантності у суспільстві 4 червня
2014 року Кабінет Міністрів України затвердив посаду Урядового уповноваженого з етнонаціональної
політики. Згідно з Положенням про Урядового уповноваженого з етнонаціональної політики, він є
посадовою особою, на яку покладено виконання завдань з координації формування та реалізації
етнонаціональної політики в Україні. Серед іншого, Уповноважений ініціює і координує заходи щодо
формування в українському суспільстві толерантності та запобігання розпалювання національної,
расової чи релігійної ворожнечі, ксенофобії, а також проявів дискримінації, нетерпимого ставлення
до етнонаціональних спільнот.
Але, незважаючи на нормативно правове врегулювання даних питань в Україні присутні
випадки проявів ксенофобії, дискримінації та нетерпимості за етнічною, політичною, релігійною
приналежністю. Серед причин, які впливають на погіршення ситуації можна назвати зростання
соціальних та економічних проблем в суспільстві, наявність у свідомості молоді ксенофобських
стереотипів, пропагування нетерпимості та правого радикалізму в інтернеті з боку екстремістських
угруповань та футбольних фанатів, використання мови ворожнечі у засобах масової інформації.
Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у 2010 році було проведено дослідження,
в якому визначався рівень толерантності за шкалою соціальної дистанції Богардуса: для кожної з 13
етнічних груп (українців, румун, поляків та ін.). Респондентів запитували, чи погоджуються вони, щоб
представники цієї групи були членами їх сімей, якщо ні, то друзями, сусідами, колегами, жителями
України, гостями України чи взагалі не пускали б їх в Україну. Опитування показало, що найвищий
рівень толерантності у населення України є до трьох етнічних груп: україномовних українців (96%
населення не проти, щоб вони жили в Україні), російськомовних українців (94%) та росіян (85%).
Потім до білорусів (76%) та до євреїв (63%). Найнижча толерантність до представників негроїдної раси
(тільки 22% погоджуються, щоб вони жили в Україні). Також можна назвати ще шість етнічних груп,
до яких рівень толерантності є нижчим за 50%: німці (38%), цигани (37%), румуни (36%), канадці (36%),
американці (35%), французи (33%) [7]
Генеральний директор КМІСу Володимир Паніотто зазначив, що в Україні близько у 8%
населення наявні екстремістські прояви стосовно інших етнічних груп і національностей, з яких у 1%
відзначається дуже високий рівень таких настроїв. За результатами дослідження, 73% населення
України не має жодних екстремістських орієнтацій, під якими ми розуміємо схвалення
насильницьких дій проти представників інших етнічних груп. Ще 19% проявляють деякі елементи
екстремізму. Але близько 8% орієнтовані екстремістські, з них у приблизно 1% дуже високий рівень
екстремістської орієнтації. (Для довідки: 1% населення - це близько 400 000 чоловік). 52,7% опитаних
позитивно сприймають надання можливості приїжджати й жити в Україні представникам етнічних
груп, які традиційно проживають на її території, 9% респондентів вважають, що Україна не повинна
давати дозволи на проживання представників інших рас і національностей, а 19,4% - не давати
дозволу насамперед представникам бідних неєвропейських країн [7].
Також залежність рівня ксенофобії від віку опитаних зазнала дуже сумних змін. Якщо на
початку досліджень, в 1994–1996 рр., рівень ксенофобії підвищувався з віком (молодь була істотно
менш ксенофобною), то у 2010–2012 рр. він став істотно зростати насамперед серед молоді. Нині
найвищий рівень ксенофобії в осіб пенсійного віку та у молоді [1].
Враховуючи важливість впливу процесів міжнаціонального спілкування на всі сфери
суспільного життя (економічну, політичну, ідеологічну, культурну, освітню), нами проведено аналіз
інноваційних технологій вищих навчальних закладів щодо подолання проявів ксенофобії та
дискримінації в студентському середовищі таких як Індустріально-педагогічний технікум
Конотопського інституту Сумського державного університету; Чернігівський державний
технологічний університет; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
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Хмельницького; Кримська філія Національного університету державної податкової служби України;
Державна академія житлово-комунального господарства; Кооперативний економічно-правового
коледж (Чернівецька область); Київський національний університету технологій та дизайну; політехнічний технікум конотопського інституту сумського державного університету; Путивльський
педагогічний коледж імені С.В. Руднєва; Південнослов'янський інститут Київського славістичного
університету та ін. Даний аналіз засвідчив, що високий рівень культури міжнаціонального спілкування
(повага до національної гідності людей іншої національності, визнання їх права на рідну мову та збереження
національної самобутності, прояв тактовності в оцінці національно-культурних цінностей, терпимість до чужої
індивідуальності, сформованість навичок колективізму, взаємодопомоги, поведінки, яка відповідає основним
нормам загальнолюдської моралі) має особливо важливе значення, стимулює прагнення людини до
встановлення та підтримки дружніх відносин з представниками різних національностей, сприяє подоланню
психологічних перешкод в міжнаціональних контактах.
Саме тому провідного значення набуває оволодіння студентами елементами культури міжнаціонального
спілкування, у тісному взаємозв’язку з роботою щодо формування моральної, правової свідомості та
громадянської культури.
Значну роль у профілактичній роботі щодо попередження проявів ксенофобії, расизму та
дискримінації серед молоді відіграє правове виховання студентів.
Правове виховання – це педагогічна діяльність, спрямована на формування правової культури
та активної правомірної поведінки. Воно реалізується у ВНЗ шляхом правової освіти, правової
пропаганди, юридичної практики, самовиховання.
Правове виховання – це цілеспрямований процес, який передбачає озброєння вихованця правовими знаннями, перетворення цих знань в особисті переконання людини та формування на цій
основі відповідального, ставлення до своїх вчинків, до поведінки в цілому.
Головним завдання правового виховання є формування правової свідомості молоді, як важливого фактору, який впливає на вибір способів правомірної поведінки, на готовність до дії в тій чи
іншій ситуації. Основними етапами процесу формування правосвідомості є набуття правових знань
та перехід цих знань у переконання, які впливають на правомірну поведінку студентів.
Толерантне відношення до іншої людини базується на засвоєнні положень про права людини,
тому важливим є надання студентам знань з питань захисту прав людини.
Варто наголосити на тому, що в міжнародному праві загальні права людини набули
універсальної цінності й отримали обґрунтування як правовий стандарт. Вони дають можливість
людині реалізувати свої потреби – їжа, житло, сім’я, розвиток, недоторканість, свобода від насильства,
спілкування, робота, здійснення мрій тощо.
Права людини мають важливі ознаки:
1. Природні права. Людина має права від народження. Їх не можна купити, заробити чи
успадкувати.
2. Універсальні права. Права людини є однаковими для всіх людей незалежно від раси, статі,
віросповідання, національності, соціального статусу. Всі ми народжені є вільними й рівними в гідності
та правах. Це також означає, що чоловіки та жінки, хлопчики та дівчатка мають однакові права.
3. Невід’ємні права. Права людини не можна відібрати. Люди наділені ними навіть тоді, коли
закони якихось держав не визнають їх. Коли в країні панує рабство, раби все одно мають права, хоч ті
й порушуються.
4. Неподільні. Усі люди наділені сукупністю прав для гідного життя – громадянських,
соціальних, політичних, економічних, культурних. *1, 6+
Розкриваючи тему прав людини, необхідно наголосити й на обов’язках. Якщо права визначають
ступінь свободи людини, то обов’язки – ступінь відповідальності. Необхідно пам’ятати, що права
людини не можуть бути безмежними, і їх використання не повинно завдавати шкоди ні суспільству ні
кожній окремій людині. Тому основним обов’язком громадянина є дотримання прав інших.
В Конституції України визначені такі обов’язки: захищати вітчизну (стаття 65), охороняти
природу (стаття 66), сплачувати податки (стаття 67), батькам утримувати неповнолітніх дітей, а
повнолітнім дітям піклуватися про непрацездатних батьків (стаття 51).
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Необхідно звернути увагу студентів й на те, що важливою складовою системи прав людини є
захист прав дитини. Конвенцію про права дитини було прийнято у 1989 р. Генеральною Асамблеєю
ООН. У ній визнано дітей рівноправними учасниками суспільного життя, які потребують спеціальної
охорони та піклування. (Для довідки: дитиною є особа віком до 18 років). Права дитини
проголошені в Конвенції включають: права громадянські (на життя і розвиток, на отримання
громадянства, свободу від фізичного та психічного насильства), соціальні (на охорону здоров’я,
відпочинок), культурні (право на освіту та культурний розвиток особистості). Дітям старшого віку
Конвенція надає політичні права (право на об’єднання). Економічні права в Конвенції фактично не
висвітлюються через надання пріоритету освітній, а не трудовій діяльності дитини (Додаток 2).
Іншими Міжнародними документами щодо захисту прав дитини є Женевська декларація прав
дитини, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про
забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Європейська конвенція про здійснення прав дітей,
Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини, що стосується торгівлі дітьми, дитячої
проституції і дитячої порнографії, Конвенція про заборону та прийняття негайних заходів для
усунення найгірших форм дитячої праці, яка набула чинності в Україні 19 листопада 2000 р. та ін.
Основними національними документами щодо захисту прав дитини є Конституція України,
Кримінальний кодекс України, Сімейний кодекс України, Кодекс Законів про працю України, Закон
України ‚Про охорону дитинства‛ 2001 р., Закон України ‚Про освіту‛, 1991 р. Закон України від 5
березня 2009 року № 1065-VI ‚Про Загальнодержавну програму ‚Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини‛ на період до 2016 року‛. Розвиток моральної свідомості
студентів, опанування ними правилами й нормами суспільної моралі є однією зі стрижневих
складових попередження негативних проявів в молодіжному середовищі. Це потребує від
педагогічних колективів ВНЗ уваги щодо формування у студентів сталих моральних поглядів і
переконань.
Слід зазначити, що моральна та правова свідомість особистості тісно взаємопов’язані між
собою. Добровільне виконання людиною законів можливе за умови відповідності цих законів рівню
морального розвитку суспільства та особи. Правова освіченість людини підтримує її моральність так
само, як і моральність підтримує правові норми взаємин з людьми.
Правосвідомість – це сукупність правових поглядів людей що відображають їхню оцінку чинного права, існуючого суспільного і державного ладу, а також відповідність дій, учинків окремих
громадян нормам права *4, 416+.
Особливе значення в цьому має зв’язок морального і правового виховання. Саме на основі
формування моральної поведінки необхідно здійснювати правове виховання. Головний акцент в цій
роботі повинен ставитися на виховання поваги до іншої людини незалежно від її статі, віку, кольору
шкіри, віросповідання.
Слід зазначити, що виховна робота в ВНЗ спрямована на формування соціальної активної
особистості, тому одним із завдань правового виховання є формування у студентів активної позиції в
правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до порушень прав людини, прагнення взяти участь у
подоланні та попередженні цих негативних явищ; вироблення уміння протистояти негативним
впливам. Правову самосвідомість студентів необхідно стимулювати в навчально-виховному процесі,
позааудиторній та дозвіллєвій діяльності.
Елементом правової свідомості є морально-правові почуття та правова грамотність, які
скеровують поведінку людини. Глибоке засвоєння правових норм та моральне ставлення до них
залежить також від рівня сформованості моральної свідомості індивіда, яка дозволяє визначити межі
моральної поведінки, переступивши які, людини здійснює аморальні вчинки.
Необхідно звернути увагу на те, що знання людиною своїх прав і обов’язків є однією зі
складових правової культури особи, до якої також відносяться переконаність у необхідності й
соціальній корисності дотримання прав людини, законів та вміння користуватися правовим
інструментарієм (законодавством) у практичній діяльності. Змістом правової культури особи є
правосвідомість, правове мислення, правомірна поведінка, а також результати правомірної поведінки
й правового мислення.
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Правове виховання як і моральне, є складовими громадянського виховання. Головною метою
громадянського виховання є підготовка молоді до життя та розбудови громадянського демократичного суспільства, визнання й прийняття цінностей, що визначаються як головні, основоположні
для даного суспільства; формування у молоді активної соціальної, громадянської позиції.
Студентський вік це той сприятливий період духовного зростання молодої людини коли можливо
виробити в неї вміння культури громадської участі та здатність активно включитися до суспільних
перетворень у державі на засадах демократичних цінностей.
Саме тому, навчально-виховна діяльність у вищому навчальному закладі повинна скеровувати
студентську молодь до набуття досвіду соціальної взаємодії, особистісного зростання шляхом
успадкування духовних надбань українського народу та досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, а також сприяти формуванню у молоді, незалежно від національної належності,
рис громадянина української держави, толерантності, розвиненої духовності, моральної, правової та
громадянської культури.
Серед форм роботи, які сприяють більш ефективному формуванню у студентської молоді
толерантного ставлення до осіб інших національностей та подолання ксенофобських проявів можна
виділити такі комплексні просвітницькі заходи: міжкультурні обміни студентів, міжкультурні
ініціативи у співпраці з молодіжними організаціями, дні культури різних народів у ВНЗ, вистави
форум-театру, виїзні молодіжні табори, робота клубів інтернаціональної дружби та ін., які сприяють
інформаційному обміну, вивченню культури та традицій народностей і етносів, що мешкають на
території України тривалий час та емігрували не так давно, подоланню культурних стереотипів і
соціальної стигматизації відносно людей іншої національності.
Розвиток інформаційно-комунікативних засобів сприяє збільшенню інтенсивності міжнаціональних та міжетнічних стосунків, які складають широкий спектр за ступенем взаєморозуміння та
рівнем взаємної поваги від конфронтаційних, підозріло-ворожих, принизливо-зверхніх до нейтрально-дистанційних, взаємно-поважних та толерантних.*2+
Важливо розуміти, що мас-медіа та інтернет-ресурси здійснюють як позитивний, так і
негативний вплив на формування особистісних поглядів молодої людини, і від педагогів, у великій
мірі, залежить з якими думками та переконаннями вступить молодь до дорослого життя, яким стане
українське суспільство в майбутньому, чи звільниться воно від стереотипів, міфів, хибних уявлень
відносно національностей і етносів України й світу, перейде на новий щабель відноси на основі
толерантного відношення та поваги до національної гідності кожної особистості.
Розвиток правового суспільства неможливий без свідомого засвоєння молодим поколінням
системи знань з питань держави й права; набуття поваги до законів України та прав людини;
розуміння необхідності дотримання чинного законодавства, уміння надавати правову оцінку власним
вчинкам та діям інших людей, ставати на захист законів і прав людини; уміння визначати форми й
способи своєї участі в житті суспільства.
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Педагогічна діяльність щодо підготовки студентської
молоді до сімейного життя
Серйозною проблемою сучасності є насильство, яке проявляється в різних формах та сферах
життєдіяльності суспільства. Але особливе занепокоєння викликає насильство в сім’ї, що є однією із
найпоширеніших форм порушення прав людини. Насильство в сім’ї виступає однією з передумов
скоєння злочинів дитиною у майбутньому, втрати загальнолюдських цінностей, любові та взаєморозуміння, породжує дитячу безпритульність та бездоглядність. Так, наприклад, статистика Міністерства внутрішніх справ України свідчить, що кількість осіб, що перебувають на профілактичному
обліку органів внутрішніх справ за вчинення насильства в сім’ї, щорічно зростає. Нині ця кількість
перевищує 100 000 осіб.
Крім того, судами першої інстанції постійно розглядаються справи щодо позбавлення
батьківських прав. У порівнянні з 2000-м роком у 1,5 рази збільшилася кількість таких справ.
Враховуючи, що вилучення дітей з сім’ї проводиться у випадку наявності загрози життю та здоров’ю
дитини, цей показник залишається достатньо високим. Така ситуація, як правило, виникає у
неблагополучних сім’ях. відповідно до статистичних даних, в органах внутрішніх справ на обліку
перебуває понад 37,9 тис. неблагополучних сімей, в яких проживає 12,6 тис. дітей. щорічно близько
400 підлітків, що проживають у таких сім’ях, вчиняють злочини *186+.
Насильство в сім’ї є комплексною, суспільною, а не приватною проблемою і має всебічно
вирішуватись державою, але протягом тривалого часу цьому питанню не приділялась достатня увага.
І тільки в 2001 році такий комплексний характер попередження та зупинення насильства в сім’ї
знайшов відображення у Законі України ‛‚Про попередження насильства в сім’ї‛, в Концепції
Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, яка затверджена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 325-р. і є результатом плідної
співпраці парламентарів України з активістами жіночого та молодіжного громадських рухів.
Тому дуже важливо впроваджувати у вищих навчальних закладах систему педагогічних заходів,
які впливають на підготовку свідомої високоморальної інтелігенції, на оновлення інтелектуального
генофонду нації, вироблення у неї чіткої громадянської позиції, формування загальної культури,
переконання у необхідності дотримуватися здорового способу життя та ін.
Деяка частина студентської молоді мешкає у гуртожитках, тому перед колективами вищих
навчальних закладів стоїть завдання організації виховної роботи в студентських гуртожитках, від
ефективності якої залежить життєдіяльність студентів.
У зв’язку з цим, рекомендується у гуртожитках навчальних закладів освіти проводити роботу
щодо підготовки молоді до сімейного життя, формувати відповідальне ставлення до батьківства,
запобігати проявам насильства в сім’ї, яка полягає у:
 формуванні системи особистих і суспільних ціннісних орієнтацій на створення сім’ї;
 дотриманні прав людини, попередженні експлуатації та торгівлі дітьми;
 забезпеченні кожній особистості, незалежно від статі, можливостей як для професійної
самореалізації, так і для задоволення потреб у сім’ї, подружньому партнерстві та батьківстві;
 утвердженні здорового способу життя в сім’ї;
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 попередженні асоціальних проявів у сім’ях, передусім, жорстокості та насильства в сім’ї,
соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності дітей.
У процесі навчально-виховної роботи зі студентами та молодими сім’ями проходить набуття
необхідних навичок та якостей для сімейного життя, яке впливає на зміцнення родинних стосунків,
корекцію спілкування між батьками та дітьми, задоволення пізнавальних інтересів. Обмін досвідом
сімейного виховання допоможе молодим батькам у всебічному розвитку їх дітей, вплине на
зміцнення взаємостосунків у сім’ї, а також на відродження родинної побутової культури українського
народу та ін.
Для організації виховної діяльності у гуртожитку, спрямованої на формування сімейних
цінностей у студентів, рекомендується залучати професорсько-викладацький склад ВНЗ,
висококваліфікованих психологів, юристів, медичних працівників та інших спеціалістів в області
сімейних відносин. Також реалізація завдань щодо підготовки молоді до сімейного життя та відповідального батьківства неможлива без плідної співпраці з органами студентського самоврядування
Різноманітність видів діяльності студентів, які мешкають в гуртожитку, передбачає організацію
групових та індивідуальних форм виховної роботи. Індивідуальні форми повинні пов’язуватися з
груповими: підготовка до виступу на літературному вечорі, конкурсі, концерті, до участі в виставках та
ін. Найвідомішими, випробуваними, дієвими і популярними груповими формами є гуртки та клуби.
Проте робота клубних об’єднань дещо відрізняється від роботи гуртків. Якщо в гуртках студенти
мають відвідувати регулярно заняття, то робота клубу носить більш нерегламентований характер.
Також клубні об’єднання можуть бути багатопрофільними, на відміну від гуртків, які мають лише
якусь певну спрямованість.
Наприклад, дієвою формою роботи є клуб, який виступає самодіяльним об’єднанням, в основу
створення якого покладено інтереси та прагнення молодих людей. Це об’єднання має власну назву,
визначену мету, чіткі завдання, а також органи управління. До характерних особливостей роботи
клубу можна віднести демократичний стиль управління, довірливу атмосферу, партнерські
взаємостосунки, повагу один до одного. Дана форма роботи сприяє розвитку ініціативи та творчого
потенціалу молоді, завданням якої є формування здорового способу життя, відповідального
батьківства, культури внутрішньосімейного спілкування, надання допомоги у підготовці до шлюбносімейних стосунків, профілактика насильства та конфліктів у родині.
У роботі клубу рекомендовано використовувати колективні та індивідуальні форми роботи:
лекції, бесіди, дискусії, круглі столи, тестування, диспути, сюжетно-рольові ігри, творчі вечори,
конкурси, організація зустрічей з медиками, психологами, юристами, перегляд кінофільмів та їх
обговорення, оформлення фотовиставок, зустріч сімей з різним стажем подружнього життя.
Наприклад:
 ‚Сімейне життя – творчість двох‛ – круглий стіл.
 ‚Сім’я – наша надія‛ – лекція, тестування.
 ‚Культура поведінки закоханих‛ – сюжетно-рольові ігри.
 ‚Абетка подружжя‛ – диспут, сюжетно-рольова гра.
 ‚Щастя бути разом‛ – конкурс молодих сімей.
 ‚Молодь за здоровий спосіб життя‛ – лекції, тренінги.
 ‚Наркотики – загроза людству‛, ‚СНІД. Як уникнути зараження‛ – відеолекторій.
 ‚Про безладні статеві відносини та їх негативні наслідки – відверто і серйозно‛ – бесіда із
залученням фахівця.
 ‚Вартості сімейного життя‛ – дискусія.
 ‚Права жінок. Запобігання насильству та торгівлі жінками‛ – лекція, тренінг.
 ‚Відповідальне батьківство‛ – бесіда, тестування.
 ‚Насильство в сім’ї: причини та наслідки‛ – бесіда.
 ‚Конфліктна сім’я та її вплив на формування особистості дитини‛ – бесіда, дискусія із
залученням фахівця-психолога та інших.
Під час заходів теоретичні знання про шлюб, сім’ю та цінності повинні розглядатися з позиції
соціального, правового, психолого-педагогічного та морально-етичного підходів. Так соціальний
аспект розкривається у темах ‚Шлюб та сім’я як фактор стабільності суспільства‛, ‚Основні функції
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сім’ї у сучасному світі‛, ‚Стан та розвиток сім’ї: демографічний аспект‛; правовий – ‚Правові основи
сім’ї‛, ‚Права та обов’язки батьків та дітей‛, морально-етичний – ‚Культура взаємин у сім’ї‛, ‚Сімейні
цінності подружжя‛, психолого-педагогічний – ‚Батьківство як основа повноцінної сім’ї‛.
Бесіди надають можливість задовольняти інтереси студентів у галузі взаємовідносин,
сформувати необхідні моральні поняття та уявлення. Вони збагачують емоційний досвід студентів,
розвивають. їх пізнавальну активність. Вихідним моментом для розмови може слугувати аналіз
якогось факту з життя конкретної родини, розмова з приводу побаченого спектаклю, кінофільму.
Бесіда “ Як створити гармонію в родині”
План
Запитання до групи:
1. Дайте відповідь на запитання: ‚Чи хочете ви мати сім’ю і для чого вона потрібна вам?‛
2. На ваш погляд, яка була сім’я у ваших батьків та ваше відношення до неї.
3. Що для вас означає ‚щасливе подружнє життя‛.
4. Чи готові ви на поступки заради інтересів сім’ї (менше часу приділяти роботі, хобі, зустрічі з
друзями та ін.)?
5. Вкажіть риси характеру вашого партнера (партнерки), з якими ви могли б миритися, а з
якими – ні.
6. Чи готові ви до змін у своєму характері, чи будете намагатися ‚перевиховувати‛ вашого
партнера?
7. Чи прийнятний для вас компроміс у сімейних стосунках?
8. Які відносини з батьками та родичами ви хотіли б мати?
9. Чи дозволите ви родичам втручатися у ваші стосунки?
10. Як ви будете реагувати, якщо ваші погляди стосовно ведення домашнього господарства, не
співпадатимуть з поглядами вашого партнера?
11. Ваші погляди на принципи виховання та догляду за дітьми.
12. Як ви бачите свої майбутні сімейні стосунки?
13. Що ви усвідомили від цієї бесіди?
14. Що для вас лишилося не зрозумілим?
Коли ви зможете відкрито обговорити всі питання, зрозуміти один одного – тоді можна вважати, що ваш майбутній шлюб має шанс бути щасливим поєднанням, де будуть панувати любов і
гармонія.
Бесіда “Спільність поглядів на шлюб”
План
Запитання до групи:
1. Наскільки, ви вважаєте, майбутнє подружжя повинно бути відкритим і щирим один з одним?
Від чого це залежить?
2. Якщо ви вирішили побратися з коханою людиною, які б важливі питання ви обговорили?
За необхідністю доповнюйте пропозиції учасників:
• Чого ви чекаєте один від одного?
• Як буде здійснюватись розподіл обов’язків? Хто буде в родині приймати рішення?
• Яке місце у вашому житті займає робота і ваше ставлення до надмірної зайнятості до
майбутнього чоловіка або дружини?
• Наскільки вас влаштовує ваша освіта? Чи збираєтесь ви її продовжувати? Ваші дії, якщо
подальше навчання увійде у протиріччя з інтересами сім’ї.
• Чи задоволені ви заробітною платою один одного? Якщо грошей не буде вистачать, хто і як
буде підроблять? Чи будете користуватися у разі необхідності допомогою родичів?
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• Де будете проживати і на яких умовах?
• Якою буде Ваша поведінка і чого чекаєте від майбутнього чоловіка або дружини, якщо
стосунки з батьками або родичами не будуть складатися?
• Чи плануєте дітей? А якщо незапланована вагітність?
• Чи збігаються ваші погляди на виховання дитини?
• Що ви вважаєте зрадою?
• Чи характерні для вас ревнощі і ваше відношення до ревнощів своїх та партнера?
• Подружжя залишається вільними людьми? У чому обмежується їх свобода?
Всі ці питання необхідно обговорити до шлюбу, тому що обов’язково потрібно усвідомити
погляди один одного на сімейне життя і зробити висновки щодо свого обранця. Задумайтесь, чи
зможете ви побудувати спільне життя, і чи це дійсно те, що вам потрібно від шлюбу. Якщо ні, то
необхідно подумати і прийняти правильне рішення, щоб у майбутньому не було непорозумінь.
Зверніть увагу молоді, що першим кроком до створення гармонійних стосунків у сім’ї – це
кохання, яке згодом повинно перерости у взаємоповагу, довіру, самопожертву до певної міри. У
шлюбі необхідно не тільки брати, а важливо ще й віддавати. Подружжя повинно бути ввічливими і
толерантними один до одного, завжди бути відкритими для спілкування і готовими спільними
зусиллями до вирішення будь-яких проблем.
Нами рекомендовано наступні правила бесіди з проблем сім’ї та міжособистісних стосунків:
залучати студентів до діалогу, аналізу та оцінки фактів і явищ за допомогою поставлених
проблемних питань;
 емоційність бесіди, яка визначається підбором цікавого матеріалу, яскравих прикладів,
активною участю у розмові студентів;
 наведення прикладів повсякденної практики спілкування юнаків та дівчат;
 педагогічний такт, атмосфера взаємної довіри, вміння ведучого викликати студента на
відверту розмову про особисте;
 рекомендовано надавати тільки позитивні приклади сімейного життя та міжособистісних
стосунків.
Крім того, у спільних бесідах можуть бути обговорені такі теми, як ‚Культура міжстатевого
спілкування‛, ‛Паростки кохання‛, ‚Ми – дорослі чи діти?‛, ‚Лицарство в сучасному світі‛, ‚Секрети
сімейного щастя‛, “Вплив кохання на сімейні стосунки‛, ‚Як створити гармонію в родині‛,
‚Спільність поглядів на шлюб‛, ‚Конфлікт поколінь: в чому причина‛, ‚Алкогольна залежність та
сім’я‛, ‚Ми обираємо, нас обирають<‛, ‚Кроки до весілля‛, ‚Етика та психологія подружнього
спілкування‛, ‚Соціально-психологічні проблеми сучасного шлюбу та сім’ї‛, ‚Молода сім’я: її
особливості‛, ‚Про культуру почуттів‛, ‚Честь та гідність‛, ‚Морально-психологічний клімат у
родині‛ та ін.
Значне місце у загальній системі підготовки студентської молоді до сімейного життя займають
рольові ігри. Рольова гра – це відтворення життєвих підходів та колізій в заданій кожному студенту
сімейній ролі. Методика організації рольової гри дуже тонка, вимагає високої психологічної
кваліфікації та педагогічної техніки педагога, підготовленості самих студентів. Педагог та студент
поетапно оволодівають методикою такої гри, встановлюючи при цьому все більш довірливі та
відкриті стосунки. (Додаток С, Т, У).
Нами було запропоновано педагогам методичні правила організації рольових ігор, а саме:
 брати участь у рольових іграх повинні всі студенти по черзі така обов’язковість сприяє
подоланню невпевненості в собі;
 рольова група обов’язково повинна ознайомитися з текстом запропонованого діалогу, у цей
час педагог налаштовує інших студентів на сприйняття інформації;
 епізод, що розігрується, обов’язково програється двічі. Це необхідно й учасникам гри, і
слухачам-глядачам для усвідомлення відносин, що спостерігаються;
при будь-якому варіанті ситуації, що програється, її учасники отримують позитивну оцінку та
вдячність від групи;
будь-який варіант виходу з запропонованої ситуації повинен сприйматися студентом
серйозно як життєва реальність, щоб перетворитися на предмет аналізу та роздумів;
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 якщо ролева гра у своєму змісті набула гумористичного відтінку, слід використовувати це для
розвитку у студентів почуття гумору як якості особистості, дуже необхідної для сімейного життя та
виховання дітей.
Крім того, рекомендовано використовувати тренінги – це інтерактивна форма навчання, за
допомогою якої учасники активно долучаються до навчального процесу через ігри, дискусії,
обговорення, ‚штурми‛, вправи тощо. Наприклад, тренінг «Насилля в сім’ї: причини та наслідки».
Мета заняття: ознайомити учасників з поняттям ‚насильство‛, ‚жорстоке поводження‛,
допомогти учасникам усвідомити, що насильство в сім’ї є серйозною проблемою сучасного
суспільства; визначити його причини та наслідки.
Час: 1 година.
Забезпечення: плакат, аркуші паперу, фломастери, кольоровий папір, скотч, маркери.
Вправа “Щаслива сім’я — це...”. Мета: ознайомлення групи з темою заняття та представлення
(за потребою) усіх присутніх.
Вправа “Наші сподівання”. Мета: допомогти присутнім усвідомити цілі та окреслити
результати, до яких варто прагнути під час заняття.
Вправа “Насильство в родині”. Мета: допомогти групі визначити причини насильства в сім’ї
та зрозуміти, чому потерпають від домашнього насильства переважно діти, жінки й особи похилого
віку.
Вправа “Як ви думаєте”. Мета: Ознайомити учасників з видами жорстокого поводження з
дитиною та запропонувати з’ясувати їх наслідки для фізичного, психічного та соціального здоров’я
дитини. Після презентацій учасники обговорюють результати вправи.
Вправа “Гарні батьки”. Мета: допомогти групі зрозуміти яку важливу роль відіграють батьки у
життєдіяльності родини та розвитку дитячої особистості
Вправа “Коло однодумців”. Мета: підбиття підсумків, зворотній зв’язок.
У профілактичній роботі серед молоді педагогам рекомендується використовувати арттехнології, що були запозичені з певних жанрів мистецтва, які надають можливість надавати
соціально важливу інформацію за допомогою яскравих художніх образів, орієнтуючись на емоційну
сферу особистості. Так, наприклад, серед технологій сучасного театру, доречних в роботі з молоддю,
використовують такі види вистав: публіцистична, пластично-хореографічна, драматична, гумористична. Серед художньо-прикладних технологій використовуються колажування (аплікація
створена за допомогою картинок вирізаних з газет та журналів) на тему ‚Права й обов’язки батьків та
дітей‛, графіті (малюнки на асфальті в стилі графіті).
Крім того, рекомендовано використовувати колективні презентації проектів, розроблених
творчими групами студентів, наприклад: ‚Ми – відмінні батьки‛. Метою проекту є формування
відповідального батьківства у студентів та потреби у здоровому способі життя, запобігання проявам
насильства в сім’ї, бездоглядності, безпритульності та соціальному сирітству. Завдання проекту –
сприяти усвідомленню студентами – майбутніми батьками впливу негативних проявів їх поведінки на
психічний та фізичний розвиток дитини; важливості емоційного зв’язку батьків з дитиною.
Наприклад, згідно з нашими рекомендаціями у гуртожитку Хмельницького торговельноекономічного коледжу Київського національного торгово-економічного університету, мешканками
якого є дівчата, проводяться факультативні заняття з теми «Етика та психологія сімейного життя».
Під час занять розглядаються теоретичні питання сім’ї та шлюбу, побудови взаємин між членами
родини, наводяться складні сімейні ситуації, з яких студенткам пропонується знайти вихід. Дівчат
спонукають замислитися щодо майбутнього шлюбу, обдумати всі сторони сімейного життя,
проаналізувати власну готовність до створення сім’ї.
Крім того, підготовки молоді до сімейного життя та відповідального батьківства відбувається у
взаємодії та співпраці викладачів-педагогів та батьків студентів, яка повинна забезпечити
цілеспрямований і гармонійний взаємовплив на всебічний розвиток молодої людини в усіх сферах
життєдіяльності.
Початковим етапом співпраці родини й педагогів є визначення педагогічними працівниками
вищих навчальних закладів рівня виховної активності батьків, та їх впливу на формування особистості
студентів, що надає можливість визначити характер впливу сім’ї на особистість студента, виявити
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напрями розвитку, які вона реалізовує як первинний соціум, встановити психологічний контакт з
усіма членами сім’ї.
Процес взаємодії педагогів з батьками у вищих навчальних закладах набуде ефективності за
умови дотримання викладачами психолого-педагогічних правил:
проведення спільних заходів за участі студентів та членів їх родин, спрямованих на
підвищення авторитету батьків;
підвищення рівня педагогічної культури батьків та їх активності у вихованні дітей;
використання педагогічного такту в процесі спілкування з батьками й втручання в життя сім’ї;
під час вирішення проблем виховання необхідно спиратися на позитивні риси юнаків та
дівчат, орієнтуватися на успішний розвиток особистості.

Академія митної служби України
Ярова І.В., проректор з організаційногуманітарної роботи

Виховна діяльність кураторів академічних груп зі студентами
Сучасний період розвитку суспільства в нашій державі відкриває широкі можливості для
оновлення змісту освіти, що дає змогу формувати духовно багату генерацію. Це обумовлює новий
підхід до виховання студентської молоді – формування творчої особистості майбутнього фахівця, який
зміг би розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а
прогрес нації. Ефективність формування творчої особистості, безперечно, підвищується, якщо
забезпечуються: використання педагогіки народознавства; засвоєння студентською молоддю знань
про Батьківщину, народ, його культуру і спосіб життя, умінь та навичок у їх практичному
застосуванні; співпраця викладачів і студентів у виборі різних форм і видів діяльності; організація
активно-творчої патріотичної діяльності студентів у позааудиторний час.
Процес організації виховної роботи у вищих навчальних закладах України не може бути
стихійним, він передбачає співпрацю, співдружність викладача-куратора і студентської молоді.
Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів (курсантів)
академічної групи. Він повинен спрямовувати виховну роботу групи, розвивати у студентів (курсантів)
активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні.
Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Результатом діяльності
куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної
самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.
Застосовуючи в своїй роботі гуманістичні технології виховання, куратори можуть суттєво
вплинути на формування єдиної корпоративної культури навчального закладу, забезпечити
психологічні та організаційно-педагогічні умови для створення в Академії комфортного середовища,
як ключового компонента соціальної ситуації розвитку особистості. Поєднуючи в своїй роботі
викладацькі та виховні функції, куратор має можливість реально здійснити цілісний освітній
процес, створивши систему тих специфічних взаємокомунікацій що становлять собою соціальну
ситуацію гармонійного професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців.
Функції куратора групи
Головні функції діяльності куратора групи:
Організаторська. Куратор – завжди організатор взаємодії в академічній групі. Він сприяє
створенню системи взаємодіяльності вихованців, що спрямована на взаємопідтримку,
взаємодопомогу, взаємотворчість, взаємоконтроль, взаємоповагу, толерантність тощо. Куратор групи
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– організатор різних виховних програм, зміст яких залежить від особливостей різних категорій
молоді.
Організаторська функція полягає в умінні залучати студентів (курсантів) групи до різних видів
виховної діяльності:
 пізнавальної, що збагачує уявлення про навколишню дійсність; суспільно корисної, спрямованої на загальну користь і благо;
 ціннісно орієнтаційної, яка допомагає студентам (курсантам) збагачувати власну систему
духовних та соціально значущих цінностей, що визначають їх поведінку;
 художньо-творчої, що дає можливість реалізувати індивідуальні творчі задатки та здібності;
 комунікативної, пов’язаної з формуванням навичок культурного спілкування та організацією
студентського дозвілля.
Дослідно-аналітична. Пов’язана з педагогічно-дослідницькою потребою діагностування рівнів
вихованості особистості, вивчення мотивів, інтересів та потреб навчальної і пізнавальної діяльності
студентів (курсантів), соціально-побутових умов життя, стану здоров’я, рівня успішності тощо;
вивчення внутрішнього світу і можливостей вихованців.
Інформаційна. Куратор академічної групи повинен акумулювати знання з теорії і методики
виховного процесу, бути гарним вихователем, взірцем педагогічного досвіду, авторитетним
порадником у процесі пошуку різноманітної інформації і наставником з будь-яких проблемних
питань.
Соціальна. Передбачає вивчення вихователем об'єктивних і суб'єктивних чинників, які
впливають на розвиток особистості; кореляцію навичок соціальної поведінки, спрямованої на успішне
входження юнацтва в структуру сучасного життя і виробництва.
Спрямовувальна. Націлює студента (курсанта) на правильний життєвий вибір згідно з
моральними і правовими нормами, допомагає створенню гуманних взаємостосунків в середовищі
студентів (курантів), збагачує їх досвід історичними та життєвими прикладами, що варті
наслідування. Одночасно куратор виступає і в ролі консультанта, який надає, за необхідності,
допомогу в саморозвитку кожній молодій людині, спрямовує її діяльність, опираючись на природні
дані вихованця, пробуджує його задатки, здібності.
Стимулювальна. Спрямована на створення атмосфери психолого-педагогічної підтримки в
академічній групі, що сприяє самоутвердженню молодої людини, реалізації її потенційних
можливостей. Стимулювання передбачає також різноманітні форми заохочення студентських
(курсантських) ініціатив, досягнень, корисних дій і вчинків.
Координаційна. Полягає у спрямуванні куратором академічної групи виховних зусиль
викладачів та батьків на позитивні результати у вихованні студентів (курсантів). Куратор вивчає
особливості навчально-виховної роботи викладачів, ознайомлюється з їх вимогами та стосунками зі
студентами (курсантами), обмінюється з ними думками щодо поведінки окремих студентів
(курсантів), методів впливу на них.
Комунікативна. Спрямовується, перш за все, на створення доброзичливого мікроклімату в
академічній групі, забезпечення позитивних змін в міжособистісних стосунках. В основі управління
виховною роботою лежить творча взаємодія куратора з кожним окремим студентом (курсантом) та
групою в цілому.
Основні напрями роботи
Навчальна робота. Головне завдання роботи куратора допомогти студенту (курсанту) оволодіти методикою навчання. Куратору рекомендується:
1. Вести облік успішності студентів (курсантів) закріпленої академічної групи (у довільній
формі).
2. Проводити групові та індивідуальні бесіди з проблем підготовки студента (курсанта) до
семінарських та практичних занять та конспектування лекцій; організації самостійної роботи з
книгою.
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3. Надавати рекомендації щодо оформлення та викладу змісту підготовлених студентами
(курсантами) конспектів, рефератів та інших навчальних матеріалів.
4. Ознайомлення курсантів та студентів (особливо першокурсників) з матеріальною базою
навчального процесу, наявністю кабінетів, кафедр, бібліотеки, її технічного оснащення, наочними
засобами, а також порядком їх використання.
5. Організовувати допомогу курсантам (студентам), які мають проблеми з навчанням.
Виховна робота. Головна мета виховної роботи – це формування особистості не тільки як носія
певних професійних знань, а як високоосвіченого професіонала у поєднанні з загальною культурою,
широкою ерудицією, морально-вольовими якостями, необхідними для майбутнього фахівця –
випускника Академії.
Виховна робота повинна бути організована диференційно, враховуючи особливості різних
категорій студентської молоді, їх життя та побуту, поєднання масових, групових, індивідуальних
форм та засобів виховання.
Куратору академічної групи рекомендується:
• проведення кураторських годин;
• ведення журналу куратора;
• доведення до студентів (курсантів) інформації від ректорату, деканату, кафедр;
• проведення тематичних вечорів, зустрічей, диспутів, дискусій, ‚круглих столів‛ тощо;
• екскурсійна робота, відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, виставок тощо;
• відвідування куратором студентів (курсантів), які проживають у гуртожитках;
• індивідуальна робота куратора зі студентами (курсантами) академічної групи;
• співпраця куратора з представниками студентського самоврядування (староста, Рада курсантів
та студентів Академії та факультету);
• співпраця куратора з адміністрацією Академії, факультету, студмістечка;
• співпраця куратора з батьками студентів (курсантів).
Індивідуально-виховна робота. Індивідуально-виховна робота є головною й найважливішою
складовою частиною виховної роботи зі студентами (курсантами).
Куратору рекомендується:
ознайомитися з особовою (навчальною) справою кожного студента (курсанта);
знати сімейний стан кожного студента (курсанта), дату його народження та інші біографічні
відомості;
планувати й проводити індивідуальні бесіди з різними категоріями студентів (курсантів) за
попередньо визначеною тематикою;
постійно проводити збір та аналіз інформації про студентів (курсантів) (їх оточення, інтереси,
схильності, риси характеру тощо) для використання у виховному процесі;
брати участь у складанні характеристик на студентів (курсантів).
Організація роботи куратора з адаптації студентів (курсантів)
Основна увага на першому курсі повинна спрямовуватися на вивчення особистості студента
(курсанта), виявлення активу групи та вдосконалення його роботи, формування згуртованого
колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил гуртожитку,
прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.
На першій зустрічі з академічною групою куратору необхідно створити атмосферу розкутості
та довіри. Бажано включити в процедуру знайомства елементи психологічного тренінгу. Зокрема,
варто розпочати з короткої оповіді про себе, своє хобі, своє бачення взаємодії та співпраці між собою,
як куратором, та групою. Дуже важливо, щоб перше враження мало позитивний ефект. Не потрібно
залякувати й погрожувати або ж впадати в крайнощі вседозволеності чи заборонності. Необхідно
дати можливість кожному студенту (курсанту) сказати про себе стільки, скільки він вважає за
потрібне. Для зняття напруженості або скутості доречно задавати запитання такого характеру:
"Яким було перше враження від нашого навчального закладу?"
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"Чим на вашу думку, відрізняється навчання у вищому навчальному закладі від навчання у
школі?"
"Які асоціації виникають у вас при слові студент (курсант)?"
Важливим елементом ефективної адаптації є знайомство студентів (курсантів) зі структурою
Академії.
На другому курсі важливе місце займає виховання любові до обраної професії, вдосконалення
навичок та вмінь із самостійного оволодіння знаннями, активна участь у громадській роботі, наукових
конференціях, роботі у науковому студентському товаристві, різноманітні форми корисної праці,
поширення естетичного кругозору, розвиток у студента (курсанта) почуття гуманності та колективізму, мобілізація резервів для вдосконалення роботи в усіх напрямках навчально-виховних завдань.
На третьому курсі необхідно розвивати навички дій, практикувати індивідуалізацію навчання
та розвиток самостійних знань студента (курсанта); проводити роз’яснення щодо сучасної методики
наукового пізнання, ведення наукової роботи, надавати можливість для активної участі в науковій
роботі кафедри, розвивати професійні інтереси та здібності студента (курсанта); організовувати
шефську допомогу першокурсникам; продовжувати виховання в кожного студента (курсанта)
свідомого ставлення до питань навчальної, трудової, суспільно корисної та інших видів діяльності.
На четвертому курсі студенти (курсанти) повинні оволодівати науковою методологією,
закріплювати знання, які отримали з практики навчання й виховання, брати активну участь у
науково-дослідній роботі.
На останньому курсі необхідно також знайомити студентів із сучасними досягненнями в галузі науки.
Організація та планування виховної роботи
Діяльність куратора студентської групи здійснюється на підставі плану виховної роботи,
розробленого згідно з Комплексним планом організації виховного процесу в Академії. Структура
плану роботи куратора в організації виховного процесу повинна відображати підхід до студента
(курсанта) як до особистості та будуватися на основі системи виховання й реалізації його завдань та
змісту.
План виховної роботи, який органічно поєднує процес навчання й виховання, складається
куратором академічної групи за участі групи, активу, кожного студента на навчальний рік за
календарним принципом.
Кожен з напрямів виховної роботи спрямований на досягнення мети, розв’язання конкретних
завдань i передбачає використання відповідних форм та методів роботи. Незмінна єдність,
взаємодоповнюваність усіх видів виховання є важливою умовою результативності виховної роботи в
цілому. Формування світоглядної культури передбачає збагачення i розвиток світогляду студентів як
системи знань i переконань щодо навколишнього світу та свого місця у ньому, кристалізацію
життєвих принципів особистісного буття, вироблення вміння обстоювати їх на практиці, виховання
толерантності, поваги до людей, які мають інші світоглядні цінності.
Важливе значення мають також залучення студентської молоді до активного суспільного життя,
виконання громадських доручень, особиста ініціатива й участь у підготовці та проведенні культурномасових i громадських заходів.
Ефективність виховної роботи куратора академічної групи значною мірою визначається її
плануванням. Воно має бути чітким та цілеспрямованим, що даватиме можливість уникати багатьох
помилок і негативних явищ у студентській групі.
План виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Залежно від мети
кожна форма роботи має свою специфіку і потребує врахування потреб, інтересів, індивідуальних
особливостей кожного студента, співтворчості педагогів і студентів у організації виховної роботи,
обґрунтованості виховних заходів.
Куратор повинен стежити та аналізувати ефективність виховної роботи, розвиток творчої
ініціативи студентів, самоврядування; вести індивідуальну роботу зі студентами (курсантами);
виявляти нахили й здібності студентів і сприяти їх участі в роботі наукових та творчих гуртків,
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культурних товариств, клубів за інтересами, спортивних секцій, в художній самодіяльності; тримати в
полі зору успішність студентів, висловлювати свої рекомендації студентській групі щодо проведення
кураторських годин, сприяти залученню студентів (курсантів) до факультетських та
загальноакадемічних заходів; піклуватися про житлово-побутові умови студентів, їх культурний
відпочинок, відвідувати студентів, які проживають у гуртожитках; вносити пропозиції щодо
відзначення і заохочення кращих студентів; нести відповідальність за свою роботу перед деканатом і
кафедрою.
Серед основних форм виховної роботи кураторів є кураторські години, які можуть проводитися
у вигляді бесід, "круглих столів", дискусійних клубів, інших заходів виховного впливу в студентських
аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними
місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; індивідуальна виховна
робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Рекомендовані заходи організації виховної роботи куратора академічної групи:
знайомство з групою (зустрічі, індивідуальні бесіди, групові збори);
відвідування гуртожитків (не менше одного разу на місяць), наявність розгорнутого списку
студентів (курсантів) групи із зазначенням прізвища, імені та по батькові, прізвищ батьків та їхніх
адрес,тнлнфонів, номерів кімнат студентів тощо;
обговорення питань успішності й дисципліни (забезпечення навчальними посібниками,
іншою літературою;організація консультацій; аналіз роботи в бібліотеці,взаємовідносини з
викладачами та ін.);
індивідуальна робота;
зустрічі з цікавими й видатними людьми України;
екскурсійна робота, відвідування театрів, художніх та інших виставок тощо;
участь у спортивних змаганнях факультету, Академії та за її межами;
участь у факультецьких, загальноакадемічних заходах, художній самодіяльності;
планування, організація і проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами
(курсантами).
Куратор відвідує гуртожиток згідно з графіком виховної роботи факультету. Перед вихідними
необхідно цікавитись планами студентів (курсантів), з’ясувати дотримання правил внутрішнього
розпорядку в курсантських та студенських гуртожитках.
Куратор повинен звертати особливу увагу на успішність студентів (курсантів) першого курсу,
які живуть у гуртожитку. Це пов’язане з тим, що студенти, які приїхали з інших міст, повинні
звикнути не тільки до специфічних умов навчання, але й до характерних умов життя в гуртожитку.
Необхідно постійно шукати нові засоби в організації виховної роботи, які були б цікавими і
студентам (курсантам), і викладачам.
Рекомендований перелік тем для виховних годин
“Історія навчального закладу”, “Історія міста Дніпропетровська та області”, “Етика
держслужбовця”.
Особливості організації навчального процесу.
Форми та методи навчальних занять. Вимоги до поведінки курсантів і студентів під час
навчальних занять. Особливості підготовки курсантів і студентів до навчальних занять різного типу.
Особливості поточного контролю за навчальною діяльністю студентів (курсантів).
Особливості організації поточного та підсумкового контролю. Модульний контроль, оцінки
ECTS. Основні параметри вступу України в єдиний європейський простір вищої освіти (Болонський
процес).
Особливості підготовки студентів (курсантів) до екзаменаційної сесії.
Правила допуску до сесії. Правила проведення іспиту. Проблема своєчасності та відповідності
записів у екзаменаційні відомості та залікові книжки. Умова перескладання іспиту. Підстави
нарахування стипендії курсантам і студентам, які успішно склали сесію.
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Як працювати над життєвим планом?
Технологія пошуку мети. Необхідність організованості та дисципліни. Уміння приймати
рішення.
Як можна зробити час перебування в Академії максимально корисним?
Особливості планування діяльності. Для чого потрібно навчатися? Як найповніше засвоїти те,
що дає Академія? Мистецтво спілкування. Правила раціонального використання свого часу.
Що таке саморозвиток?
Уміння відповідати за свої вчинки. Набування досвіду. Кризові ситуації та їх розв’язання.
Розширення світогляду.
Важливе значення мають виховні години, особливо на перших курсах навчання, які сприяють
розвитку курсантів і студентів, їхній самореалізації. Серед методів проведення виховних годин – бесіди, розповіді, дискусії, екскурсії, ділові ігри. Слід звернути увагу куратора на так звані профілактичні
бесіди.
Вплив тютюну та алкоголю на молодь.
Що важливо знати про тютюн? Основні мотиви, що спонукають юнаків та дівчат почати курити.
Алкоголізм. Вплив алкоголю на організм. Культура вживання алкоголю.
Психологічні причини виникнення потягу до вживання наркотиків.
Ризик вживання наркотиків. Ознаки й симптоми, що можуть свідчити про споживання
наркотичних речовин (психологічні, поведінкові).
Стреси та їх профілактика. Способи виходу із конфліктних ситуацій.
Техніка спілкування: вміння говорити та слухати. Який я? Яким мене сприймають інші? За що я
поважаю одних людей і не поважаю інших? Я і моя майбутня професія.
Куратору слід ознайомити студентів (курсантів) зі структурою Академії, факультету, правилами
проживання в гуртожитку, умовами навчання.
Досить цікавою для куратора є методика залучення самих курсантів (студентів) до проведення
виховних годин.
Це відбувається так: група поділяється на кілька мікрогруп. Спочатку куратор може доручити
підготовку спільних заходів кожній мікрогрупі окремо, а потім може запропонувати курсантам чи
студентам готувати той матеріал, який, на їхню думку, викличе найбільший інтерес у присутніх.
Цінність даної методики полягає в тому, що підвищується активність курсантів (студентів),
формується комунікативні та організаторські вміння.
У роботі куратора існує проблема вибору тематики виховних годин. Вікова різниця, яка
об’єктивно наявна між куратором та студентами (курсантами), призводить до деяких непорозумінь,
тому цю проблему можна розв’язати за допомогою мозкового штурму. У результаті куратор отримує
велику кількість цікавих ідей та пропозицій, що підтверджує прагнення групи до співпраці з
куратором.

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну
Мимренко О.,
соціальний педагог

Девіантна поведінка як соціально-педагогічна проблема:
її види та причини
(психолого-педагогічний семінар для працівників гуртожитку)
Девіантна поведінка студентів, які мешкають в гуртожитку – одна з основних проблем, яка
постає перед працівниками, що безпосередньо здійснюють їх виховання в гуртожитку. Інтерактивний семінар для працівників гуртожиків з елементами тренінгового заняття є
ефективною формою підвищення кваліфікації педагогів. Робота в групі дозволяє учасникам розкрити
свій потенціал, активізувати пізнавальну діяльність.
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Мета: ознайомити учасників семінару з теоретичними аспектами девіантної поведінки,
факторами, які впливають на її формування, видами та причинами, активізувати виховну діяльність
педагогів, сформувати навички щодо профілактики асоціальної поведінки.
Форма проведення: психолого-педагогічний семінар.
Тип організації: інтерактивний інформаційний семінар з елементами тренінгового заняття.
Категорія: працівники гуртожитку, що працюють зі студентами у позааудиторний час.
Час проведення: 1 год 30 хв.
Базові поняття і терміни: девіантна поведінка, девіація, адективна поведінка, аморальна
поведінка, делінквентна поведінка, протиправна поведінка, асоціальна поведінка, аморальна поведінка, аутодеструктивна поведінка, суїцидальна поведінка, віктимна поведінка, гемблінг, криза
ідентифікації, рекет, проституція, токсикоманія.
Наочне оформлення: мультимедійна презентація, кросворд ‚Девіантна поведінка‛, паперові
намистини.
Обладнання: ноутбук, проектор, НDMI шнур, папір А-4, А-3, маркери, клейка стрічка.
ХІД СЕМІНАРУ
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА (20 хв)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП
(Учасники розміщуються за столами, об’єднуючись у чотири малі групи, ведучий – соціальний педагог
оголошує тему, мету).
1. Притча про істину (3 хв)
Мета: активізація учасників для роботи, формування мотивації пізнання.
Завдання учасникам: прослухати притчу, проаналізувати її, зробити висновки, дати відповіді
на питання.
Суть притчі
Одного разу Бог вирішив створити Всесвіт: створив зірки, сонце, моря, гори, Людину та Істину.
Однак постало питання про те, куди сховати цю Істину, щоб людина її не змогла відшукати.
–Давайте сховаємо її на далекій зірці, – сказав один із янголів.
–А давайте на найвищій гірській вершині, – запропонував інший.
–Ні, давайте покладемо її на дно найглибшої безодні, – промовив третій.
–Може, сховаємо її на Місяці? – запитав четвертий янгол.
–Та Бог сказав: ми сховаємо Істину в серці людини. Тоді вона шукатиме її в усьому Всесвіті, не
знаючи, що постійно носить у собі.
Запитання для обговорення:
1. Як ви думаєте, що таке Істина?
2. Чому Бог все-таки вирішив сховати Істину в серці людини?
Висновок педагога:
Істина – це те, заради чого живе людина, знання про те, як побороти зло. Кожен із нас – це
маленький Всесвіт, це Істина. Ми можемо знайти її, якщо зазирнемо в себе, у своїх ближніх,
оточуючих, вивчимо їх, побачимо їх душу. Давайте зробимо це – пошукаємо Істину.
2. Вітання. Вправа “Долоня” (10 хв)
Мета: активізувати учасників, познайомити, створити в групі доброзичливу атмосферу.
Завдання учасникам: об’єднатися в підгрупи, намалювати долоню обвівши її на папері, в
центрі написати своє ім’я, в кожному пальці щось, що подобається в собі самому. Потім аркуш
передати сусідові в підгрупі, де він протягом 30 секунд має написати (зовні долоні), щось, що
подобається в господареві долоні, після закінчення презентувати ‚долоню‛.
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3. Актуалізація проблеми (2 хв)
Сьогодні профілактична діяльність у гуртожитках закладів освіти є одним із провідних
напрямів роботи соціального педагога. Це зумовлено зростанням кількості девіантів серед
неповнолітніх, посиленням асоціальних форм поведінки в підлітковому середовищі. Життя у
суспільстві нині досить суворе. Сучасна молодь, вступаючи в доросле життя, зіштовхується з
проявами протиправної поведінки, агресивності, несправедливості, безкарності. Дехто обирає цей
шлях, вважаючи його найкоротшою стежкою до добробуту.
Як би ми не намагалися в гуртожитку виховувати наших студентів, ми постійно зіштовхуємося з
проявами девіантної поведінки. Можливо ви ще не до кінця розумієте що це таке, проте вже на
інтуїтивному рівні намагаєтеся виправити.
4. Визначення рівня знань про проблему
(5 хв)
З метою активізації відповісти на запитання.
Зміст запитань:
Поведінка, що передує кримінальній. (Делінквентна)
Найпоширеніший вид девіантної поведінки. (Адективний)
Останній етап розвитку девіантної поведінки. (Деструктивний)
Одна з форм аморальної поведінки. (Проституція)
Індивідуальна властивість особистості, що є різко підвищеною у девіанттів. (Тривожність)
Одна з форм залежної поведінки. (Токсикоманія)
Поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого
відбувається порушення цих норм. (Девіантна)
Залежність від азартних та комп’ютерних ігор. (Гембінг)
Один зі злочинів, що відбуваються з погрозами застосування фізичного насильства. (Рекет)
Одна з причин навчальної дезадаптованості. (Гіперздібності)
Один з видів аутодеструктивної поведінки. (Суїцид)
Поведінка жертви. (Віктимна)
ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА (55 хв)
5. Інформаційний блок “Поняття девіантної поведінки” (2 хв)
Девіантна поведінка – це система вчинків особистості, які відхиляються від загальноприйнятої
норми (норми психічного здоров'я, права, культури, моралі тощо) *18+. Слід зазначити, що відхилення
від цієї норми (девіації) в поведінці можуть трактуватися як позитивні, і як негативні.
У разі позитивних девіацій йдеться про нестандартну особистість, для якої характерними є
оригінальні, творчі ідеї, що мають суспільну значущість, і, загалом, свідчать про успішний процес
соціалізації й відіграють позитивну роль у прогресивному розвитку суспільства *16; 20+.
Негативні девіації поведінки пов'язані з тим, що особистість не засвоює позитивний
соціальний досвід, не може адаптуватися до моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають
вимогам суспільства, хоча і може достатньо добре знати ці норми. У даному випадку процес
соціалізації особистості є порушеним, що виявляється у незбалансованих психічних процесах,
неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді уникнення від морального та
естетичного контролю за власною поведінкою, яка стає соціально дезадаптованою. У зв'язку з цим
можна говорити про девіантність особистості – сукупність засвоєних особистістю асоціальних,
аморальних поглядів на життя, які не відповідають соціальним очікуванням і через певний термін
стають її соціальною позицією, що перешкоджає самоактуалізації особистості, її особистому
зростанню, спричиняє девіантний спосіб життя.

36

Як зауважує І.С. Кон, девіантну поведінку особистості (в негативному розумінні цього поняття)
можна розділити на дві великі категорії. По-перше, це поведінка, яка відхиляється від норм
психічного здоров'я, коли йдеться про наявність психопатології. По-друге, це поведінка, яка порушує
соціальні й культурні норми та, особливо, правові норми.
6. Аналіз відео “Неслухняний студент” (5 хв)
Мета: активізувати пізнавальну діяльність учасників, навести приклади прояву девіантної
поведінки серед студентів-мешканців гуртожитку.
Завдання учасникам: переглянути запропоноване відео, проаналізувати його, дати відповіді на
запитання.
Завдання для обговорення:
1. Чи сподобалося Вам відео?
2. Що несе відео в собі?
3. Які особистісні особливості мають люди з девіантнною поведінкою?
4. Які поведінкові особливості студентів з девіаціями?
7. Вправа “Намисто” (4 хв)
Мета: у цікавій формі надати інформацію щодо особистісних та поведінкових особливостей
девіантних особистостей.
Завдання учасникам: кожному учаснику пропонується зняти з намиста, паперову ‚бусинку‛
синього кольору з ознаками або червоного кольору з причинами девіантної поведінки. Соціальний
педагог робить аналіз та пояснення тексту.
Зміст “бусинок”:
Специфічні ознаки девіантної поведінки за О.В. Змановською:
 багаторазові, тривалі порушення не будь-яких, а найважливіших для даного суспільства в
даний час норм;
 поведінка не є наслідком кризової, нестандартної ситуації, а зумовлена загальною
спрямованістю особистості;
 сама поведінка супроводжується різноманітними проявами соціальної дезадаптації, викликає негативну оцінку з боку інших людей;
 поведінка не ототожнюється з психічними захворюваннями чи патопсихологічними станами,
хоча може за певних умов набувати патологічних форм (алкоголізм, наркоманія тощо);
 результатом поведінки є заподіяння реальної шкоди самій особистості чи оточуючим.
Причини девіантної поведінки:
 несформованість особистісних структур, низький рівень моральних уявлень і соціальносхвалюваних навичок поведінки (в даному випадку йдеться про педагогічну занедбаність);
 особливості в розвитку вищої нервової діяльності (акцентуації характеру, емоційна
нестійкість, імпульсивність тощо);
 невмілий виховний вплив (йдеться про хибну або ситуативну важковиховуваність);
 функціональні новоутворення особистості, зокрема, неадекватна самооцінка і рівень домагань, що ведуть до смислових бар'єрів стосовно вихователів, афекту неадекватності тощо, тобто до
власне важковиховуваності.
Отже, девіантна поведінка є агресивною, при цьому агресія може бути спрямована як на інших
людей, так і на самого себе.
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8. Вправа – мозковий штурм “Види девіантної поведінки”
(4 хв)
Мета: активізувати учасників, визначити їх знання щодо видів девіантної поведінки, надати
інформацію щодо існуючих видів даної поведінки.
Завдання учасникам: соціальний педагог малює на дошці коло зі стрілками, пропонує до
кожної назвати, яка ж, на думку учасників, поведінка є девіантною. Записує відповіді на дошці. Після
закінчення аналізує, підбиває підсумки, визначає основні види девіантної поведінки.
9.Інформаційний блок “Види девіантної поведінки” (2 хв)
Як зауважують психологи, девіантну поведінку особистості (в негативному розумінні цього
поняття) можна об’єднати у дві великі категорії:
 це поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров’я, коли йдеться про наявність
психопатології;
 це поведінка, що порушує соціальні та культурні норми й особливо правові.
Залежно від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства,
девіантна поведінка поділяється на кілька видів:
• антисоціальна;
• асоціальна;
• аморальна;
• адиктивна;
• аутодеструктивна.
Антисоціальна поведінка суперечить соціальним і правовим нормам, загрожує соціальному
порядку і благополуччю оточуючих. Поділяється на делінквентну та кримінальну поведінку.
Делінквентна – здійснення особистістю дрібних правопорушень, за які її не притягують до
відповідальності. Може виявлятися у формі бешкетування, хуліганства, вандалізму як форми руйнівної поведінки.
Поступово делінквентна поведінка може трансформуватися в злочинну.
Кримінальна (злочинна) поведінка особистості виявляється у вчинках, що суперечать нормам
права і, водночас, нормам карного законодавства.
10. Вправа “Продовж ряд<” (5 хв)
Мета: надати в цікавій формі інформацію про види кримінальної поведінки, активізувати
учасників.
Завдання учасникам: продовжити логічний ряд на запропонованому слайді – назвати
приклади злочинів, що відносяться до запропонованих категорій.
Інформаційний матеріал до вправи “Види кримінальної поведінки” (О. Ю. Дроздов, М. А.
Скок):
 злочини, що чиняться із застосуванням фізичної сили: вбивства нанесення тілесних
ушкоджень, побої і хуліганство, зґвалтування, захоплення заручників та інші;
 злочини, що відбуваються з погрозами застосування фізичного насильства: здирництво
(рекет), погроза фізичної розправи, примус до надання неправдивих свідчень та інші;
 злочини, що чиняться через психологічне насильство: шантаж, образа, обмова та низка
подібних;
 злочини, що відбуваються за допомогою ‚інтелектуального насильства‛, коли, наприклад,
посадова особа перевищує владу або повноваження, здійснює незаконний арешт або затримання.
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11. Інформаційний блок “Типи злочинної поведінки” (2 хв)
(за Г.М. Міньковським):
 випадкова, що суперечить загальній спрямованості особистості;
 ймовірна, але невідворотна з урахуванням загальної нестійкості особистісної спрямованості;
 така, що відповідає антигромадській спрямованості особистості, але випадкова з боку
приводу й ситуації;
 така, що відповідає злочинному настановленню особистості й передбачає пошук або
створення необхідних приводів і ситуацій.
12. Інформаційний блок “Види девіантної поведінки”
(Продовження) (4 хв).
Асоціальна поведінка – форма дезорганізації індивіда в групі осіб або у суспільстві, де
виявляється невідповідність очікуванням, що склалися у суспільстві, і, насамперед, його моральним
вимогам (напр., бродяжництво).
Типи асоціальної поведінки:
 конфліктно-ситуативний– з переважанням позитивної спрямованості;
 ситуативний – з незначною негативною спрямованістю;
 нестійкий – з переважно негативною спрямованістю;
 стійкий – з негативною спрямованістю.
Аморальна поведінка – сукупність вчинків, що характеризуються негативним ставленням індивіда до етики й моралі, загальнолюдських цінностей, дисциплінованості, почуття обов’язку, поваги до
оточуючих, ввічливості, чесності, порушення яких передбачає громадський осуд (статева
розбещеність, проституція).
Форми аморальних вчинків:
стійкі форми, коли поведінка особистості зумовлюється стійкими аморальними мотивами,
при цьому після скоєння аморального вчинку особистість відчуває задоволення собою, у будь-якому
випадку не переживає негативних емоцій;
нестійкі форми, коли особистість здійснює аморальний вчинок через відсутність безпосередньої загрози покарання, хоча й добре знає, що такі дії заслуговують на осуд; разом з тим, маючи
певні моральні переконання, через скоєний негативний вчинок особистість зазнає докорів сумління;
 одиничні форми, коли особистість відчуває сором за свої вчинки, хоча й вважає, що в певній
ситуації вчинила правильно (тобто спрацьовують захисні механізми, які формують псевдоморальні
почуття).
Аутодеструктивна поведінка – це поведінка, що відхиляється від психологічної норми, часто
медичних норм, загрожуючи цілісності й розвитку особистості (cуїцидальна поведінка, екстремальна
діяльність, віктимна поведінка, тобто поведінка жертви, фанатична поведінка (сліпе слідування
певним ідеям, наприклад, релігійному культу деструктивної спрямованості).
Суїцидальна поведінка, тобто самогубство або його спроба, спрямована на виведення
особистості з кризової ситуації, усвідомлення перебування в якій є для неї нестерпним і з якої вона не
бачить іншого виходу (хоча об’єктивно такий вихід можна знайти).
Віктимна поведінка (від англ. Victim – жертва) – активна поведінка, особи, за якої вона певним
чином сприяє скоєнню злочину проти неї, свідомо чи підсвідомо нехтуючи запобіжними заходами,
обираючи спосіб життя, який привертає до цієї особистості увагу агресивних осіб, злочинців тощо.
Типи віктимних особистостей:
 пасивна жертва, для якої характерним є підвищена тривожність, невпевненість у собі, низька
самооцінка, поведінка, якою вона виявляє нездатність опиратися тиску інших;
 активна жертва, яка виявляє схильність до конфліктного стилю спілкування, незважаючи на
ситуацію, часто – підвищену товариськість, нерозбірливість у знайомствах, імпульсивність, демонстративність у поведінці.
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Адиктивна поведінка – це один з різновидів девіантної поведінки, що проявляється у спрямованості до втечі від реальності шляхом штучної зміни власного психічного стану. Це відбувається за
допомогою вживання певних речовин або постійної фіксації на окремих видах діяльності для
розвитку і підтримки інтенсивних емоцій (наркоманія, алкоголізм, токсикоманія).
Адиктивна поведінка може виявитися:
 у порушеннях харчової поведінки (переїданні, голодуванні, відмові від їжі тощо);
 гемблінгу (ігровій залежності) – залежності від азартних, а останнім часом і від комп’ютерних
ігор;
релігійному фанатизмі – сліпому наслідуванні ідеї релігійного культу деструктивної
спрямованості та ін.
13. Вправа “Портрет” (5 хв)
Мета: згрупувати учасників, закріпити наданий інформаційний матеріал, покращити настрій
учасників.
Завдання учасникам: учасникам, працюючи в групах, потрібно розробити та намалювати
спільно психологічний та поведінковий портрет студента з будь-яким видом девіантної поведінки,
презентувати, пояснити свій вибір та зображене.
14. Інформаційний блок “Етапи розвитку девіантної поведінки”
(2 хв)
Ситуативний – виявляються лише окремі симптоми девіантної поведінки, неслухняність,
невиконання окремих соціальних вимог з боку сім’ї та інших соціальних спільнот. Виникає
необхідність зміни виховних впливів, типу взаємодії та форм соціального контролю з боку оточуючих.
Якщо це не вдається, особистість або сама справляється з власними проблемами, або ж девіантна
поведінка закріплюється.
Стійкі порушення – стійке порушення соціальних та моральних норм, вимог та перші прояви
делінквентної поведінки, що поступово наближається до межі правопорушень. Тут уже є можливим
входження до малих груп з вираженою асоціальною спрямованістю. На цьому етапі особистість може
і не схвалювати власну поведінку, вважати, що вона не відповідає її власним цінностям і
настановленням.
“Криза ідентифікації” (тобто незбіг уявлень особистості про себе і думки оточуючих) – при
цьому виникає гострий внутрішньоособистісний конфлікт. Наслідком такого конфлікту, зазвичай, є
ідентифікація з уявленнями оточуючих щодо образу даної особистості. У результаті особистість уже
може сприймати свою поведінку як нормальну, таку, що відповідає її власним нормам і цінностям.
Девіантна поведінка характеризується накопиченням соціального досвіду в здійсненні делінквентних
дій і наближається до кримінальної (крадіжки, насилля, проституція та ін.)
Кримінальний етап – пов’язаний з багаторазовими проявами стійкої, соціально небезпечної
поведінки, входженням до груп з яскраво вираженим характером асоціальної й антисоціальної
спрямованості.
Деструктивний етап – стійка, особливо небезпечна девіантна поведінка, тяжкі соціальні відхилення, стабільне відчуження особистості від суспільства, його норм і цінностей.
15. Вправа “Пущений по колу лист паперу”
(15 хв)
Мета: визначити причини девіантної поведінки, активізувати учасників.
Завдання учасникам: кожна підгрупа отримує окреме завдання, визначити причини
девіантності. Кожна група (одночасно працюють всі групи) визначає у своєму колі причини
запропонованого типу, записуючи їх на аркуші. Аркуші почергово передаються наступній групі і,
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таким чином, проходять по колу до тих пір, поки дана тема не буде вичерпаною. Відповіді
зачитуються, обговорються, уточнюються ведучим.
Теми групам:
1) соціально-економічні причини;
2) соціально-педагогічні причини;
3) соціально-культурні причини;
4) психолого-біологічні причини.
16. Інформаційний блок “Причини навчальної дезадаптації”
(2 хв)
1. Індивідуальні особливості особистості заважають нормальному входженню до навчального
середовища і провокують девіантність. Низька культура виховання в сім'ї, недостатня підготовка дитини до праці, сімейна занедбаність створюють передумови для того, щоб забезпечити такому учню чи
студенту позицію ‚вигнанця‛ у навчальному колективі.
2. Гіперздібності, що хоча й мають ‚позитивний‛ знак – феноменальну пам’ять, слух, зір,
розумові здібності, випереджувальну інтелектуальність, досить часто призводять до непорозумінь і
конфліктів зі студентським колективом та викладачами. Індивідуальні особливості учнів та студентів
можуть компенсуватися чи, навпаки, посилюватись внаслідок дій зовнішніх умов
3. Зовнішні фактори навчання, що створюють передумови для недостатнього засвоєння
навчального матеріалу і можуть спровокувати виникнення девіантних вчинків.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (15 хв)
17. Перегляд мультимедійної презентації “Ілюзії”
(3 хв)
Мета: активізувати пізнавальну діяльність педагогів, підняти настрій.
Завдання учасникам: переглянути запропоновану презентацію, зробити висновок.
Висновок до презентації:
Не завжди те, що ми бачимо спочатку, є таким насправді! Якщо студент неслухняний, занадто
активний, конфліктний, не хоче навчатися – це не означає, що він втрачений. Не вішайте ярлики,
можливо, це позитивна девіація, можливо, це обдарована людина, їй просто потрібен індивідуальний
підхід, трохи більше уваги і розуміння з Вашого боку.
18. Інформаційний блок. Профілактична робота
Профілактика девіантної поведінки нерозривно пов'язана з процесом соціалізації особистості
та залежить від таких умов, як комплексність (проведення спільних заходів не тільки на соціальнопсихологічному, алей економічному, правовому, медико-санітарному, педагогічному рівнях),
послідовність, диференційованість (залежно від індивідуально-психологічних особливостей людини
й особливостей її оточення), своєчасність(надання на ранніх етапах виникнення схильності до
девіантної поведінки), пріоритет превентивності соціальних проблем, прогностичність (спрямованість у майбутнє, насичене позитивними цінностями й цілями, планування життєвих планів без
девіантної поведінки)
Форми психопрофілактичної роботи за О. Змановською:
• організація соціального середовища, в рамках якого передбачається соціальна реклама із
формування установок на здоровий спосіб життя; створення негативної громадської думки щодо
проявів девіантної поведінки, насамперед, через засоби масової інформації; створення соціальних
«зон підтримки», зокрема, через організацію й підтримку громадських організацій, молодіжних рухів
та ін.;
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• інформування, що передбачає вплив на когнітивні процеси особистості з метою підвищення
її здатності до прийняття конструктивних рішень щодо власної поведінки; здійснюється через організацію лекцій, бесід, групових дискусій, поширення відео- і телефільмів тощо;
• активне соціальне навчання соціально-корисним навичкам, активізацію особистісних ресурсів, які реалізуються через групові тренінги, зокрема тренінги резистентності або тренінги резистентності до негативних соціальних впливів, участь у групах спілкування й особистісного зростання
тощо;
• організація діяльності, альтернативної девіантній поведінці, зокрема, через залучення
особистості до пізнавальної діяльності, спорту, мистецтву, випробуванню себе в позитивній діяльності
(подорожі, похід у
• організація здорового способу життя, що передбачає, окрім усього іншого, розвиток екологічної культури особистості, дотримання режиму праці та відпочинку, виключення надмірності;
• мінімізація негативних наслідків девіантної поведінки, яка використовується у випадку
сформованої схильності девіантної поведінки й спрямована на профілактику рецидивів або їх
негативних наслідків.
19. Рефлексія (5 хв)
Мета: визначити відчуття учасників семінару, враження про отримані знання.
Завдання учасникам: по черзі продовжити речення ‚Здобутком для мене сьогодні стало<‛.
20. Притча про майстра (3 хв)
Мета: цікаво закінчити семінар, розвивати в учасників бажання допомагати та виховувати
мешканців гуртожитку, пояснити важливість роботи в колективі та супроводу студентів.
Завдання учасникам: прослухати притчу, проаналізувати її, зробити висновки.
Зміст притчі:
Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й
контрабас. І виникла між ними суперечка: хто найкраще грає. Кожен інструмент почав виводити свою
мелодію, показувати власну майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І що більше
кожен намагався, то більше незрозумілою і потворною ставала мелодія. Ось з’явилася людина і
помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: ‚Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде‛.
Людина знову змахнула рукою і спочатку несміливо, а потім усе краще зазвучала мелодія, в якій
було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, унікальність сопілки, величність
контрабаса. Інструменти грали, із замилуванням стежачи за чарівними помахами рук людини. А
мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у одне ціле.
Як важливо, щоб оркестром хтось диригував!
Шановні педагоги, досягнення гармонії можливе лише тоді, коли і педагоги і студенти
об’єднанні однією метою та спрямовані єдиною волею в єдиному пориві<
Використані джерела
1. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняю-щегося поведения) : / Змановская Е. В.
: учеб. пособие *для студ. высш. учеб. заведений+. – Москва : Издательский центр «Академия», 2004. –
288 с. (2-е изд., испр.)
2. Гилинский Я. И. Девиантология / Гилинский Я. И. – СПб. : Издательство Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2007. – 528 с. (2-е изд. испр. и доп.)
3. Ковальчук М. А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников / Ковальчук М. А. :
*Монография+. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002. – 242 с.
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4. Остапенко Г. С., Остапенко Р. И. Анализ особенностей личности подростков с девиантным
поведением / Остапенко Г.С., Остапенко Р. И. : [Перспективы науки и образования]. – 2013. – № 1. –
С.54–60.
Електронні ресурси
1. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) : *Електронний
Ресурс+ / Змановская Е. В. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Режим доступу :
http://modernlib.ru/books/zmanovskaya_v/deviantologiya_psihologiya_otklonyayuschegosya_poved
eniya/read/

Новомосковський коледж Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету
Герасименко І.А.,
вихователь

Пріоритетні аспекти виховної роботи у гуртожитку
Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до виховання студента в коледжі перебуває в
прямій залежності від пріоритетних аспектів виховної роботи в гуртожитку. Адже гуртожиток є тим
феноменом соціального середовища, який має великий виховний вплив на студента, створює
об'єктивну основу для формування особистості майбутнього кваліфікованого спеціаліста, всебічно і
гармонійно розвиненої людини. Час проживання у гуртожитку для більшості юнаків і дівчат
збігається з періодом становлення, формування характеру, звичок, зі зміною умов життя, системи
стосунків з оточуючими, фізичним становленням. Відсутність контролю з боку сім'ї поєднується в цей
час з нестачею життєвого досвіду, знань, з нестійким світоглядом. Тому вся виховна робота й
спрямована на виховання національної свідомості, правової грамотності, моральних принципів,
естетичних поглядів, фізичних якостей, а також розвитку художньо-естетичних смаків та творчих
здібностей студентів.
Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за загальноприйнятими
уявленнями у низці пріоритетних напрямів. Найбільш важливими серед них є: громадськопатріотичне, правове, трудове, морально-етичне, естетичне, фізичне, сімейне, екологічне. Ці напрями
тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного й утворюють цілісну систему виховання. Ця система
знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться в гуртожитку.
Пріоритетним аспектом виховної роботи визначена орієнтація на українську культуру, мову,
народознавчі традиції. Звернення до фольклорних традиційних свят сприяє вирішенню питання
масового залучення студентів до участі в них, оскільки народні свята не поділяють їх на ‚учасників‛ і
‚глядачів‛. Серед низки таких заходів виділяється святкування Андріївських вечорниць, свято
Великодня.
Правове виховання у гуртожитку спрямоване на формування правової культури – прищеплення
поваги до прав і свобод людини, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
старших, оволодіння знаннями й дотримання в поведінці законів України, виявлення активної
протидії особам, які порушують закони. З цією метою на базі гуртожитку почала діяти ‚Юридична
допомога‛, роботу якої очолює дільничний інспектор.
Не менш важливим напрямом роботи є фізичне виховання та формування здорового способу
життя, адже фізичне виховання – це невід'ємний елемент загальної культури людини. Повноцінний
фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла
і духу, людини й природи – основа фізичного виховання. Рівень фізичного розвитку наших студентів
нас не задовольняє. І тому значна увага приділяється спортивно-масовій роботі у гуртожитку. У
вечірні години студенти мають можливість грати у настільний теніс, бадмінтон, відвідувати
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тренажерний зал, секції футболу та волейболу. Щороку проводять спортивні змагання ‚Козацькі
розваги ‛, ‚Ну-мо, дівчата‛ .
Трудове виховання спрямоване на формування творчої, працелюбної особистості, вмілого
господаря, який повинен володіти вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань
про ринкову економіку і здатний самостійно віднайти себе в системі виробництва. Гуртожиток в
значній мірі знаходиться на самообслуговуванні. Студенти чергують на поверхах і на території, де
розташований гуртожиток, здійснюють ремонт кімнат, займаються впорядкуванням та озелененням
території. Все це сприяє дбайливому ставленню до державного і власного майна.
Формування екологічної культури особистості – одне з основних завдань сучасної школи в
контексті програми розвитку освіти України у XXI столітті. Для того, щоб виховати у студентів не
згубну традицію якомога більше брати у природи, а гармонійне співіснування з нею, раціональне
використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності завжди
й всюди, підбираємо такі методи та прийоми, які б торкнулися струн чутливої душі студента і
сформували б у нього шанобливе ставлення до всього живого на планеті.
Ефективними в цьому плані є екскурсії, де студенти на власні очі бачать наслідки споживацького ставлення до природи, і відповідно, роблять конкретні висновки.
З метою здійснення екологічного виховання проводять КВК, конкурсні завдання, вікторини,
інтелектуальні ігри, бесіди ‚Природа і ми ‛, ‚Знай, люби, бережи‛.
Одним з основних завдань суспільства є і буде підготовка молоді до створення у майбутньому
щасливої сім'ї. Тому статеве виховання підлітків має важливе значення у становленні особистості.
Педагоги повинні вчити студентів самодисципліні в питаннях сексуальності, адже вони повинні
думати, вибирати, кохати.
Підготувати людину до сімейного життя – це, звичайно, не просто дати йому запас якихось
знань. Завдання куди складніше. Необхідно виховати наших дітей з переконанням, що шлюб, родина
вимагають найсерйознішого, відповідального ставлення
Виховна робота в гуртожитках здійснюється згідно з планом виховної роботи, що складається
вихователем і є творчо продуманою програмою дій.
План роботи розпочинається з розділу організаційної роботи, а саме з обрання органів
самоуправління – ради гуртожитку. Цей розділ передбачає організацію годин самопідготовки,
організацію заходів, що спрямовані на дотримання обов'язків мешканцями гуртожитку. У цьому
розділі також передбачено анкетування студентів, вивчення їх інтересів та нахилів з метою залучення
до занять у різних гуртках.
Окремо проводяться загальні збори з першокурсниками, де. їх знайомлять з правилами
поведінки та активом гуртожитку. Значна увага приділяється взаємовідносинам зі старшокурсниками, які є їх старшими товаришами і допомагатимуть їм як у навчанні, так і у вирішенні якихось
непередбачуваних ситуацій.
Старшокурсники ж отримують настанову зробити все, щоб першокурсники відчули до них
дружнє і доброзичливе ставлення до себе.
У виховній роботі дуже важливу роль відіграє стиль керівництва і взаємовідносин між вихователем та студентами. Соціологічні та психологічні дослідження показують, що авторитарне
керівництво (суворість, невиправдана вимогливість, постійні докори), як і вільний стиль у
взаємовідносинах, не дають позитивних результатів у вихованні. Більш ефективним є демократичне
керівництво, для якого властиві повага до особистості, спокійна ділова розмова, увага і разом з тим
вимогливість.
Другим розділом плану передбачення виховання загальнолюдських цінностей, відродження
народних традицій і звичаїв.
У цьому розділі планують тематичні бесіди, лекції, вечори відпочинку, культпоходи в кіно,
дискотеки тощо.
Особливо цікаво у нас проходять вечори відпочинку, до яких мешканці гуртожитку заздалегідь
готуються, самі прикрашають зал, розробляють сценарій, закуповують призи (‚Вітаємо тебе,
першокурснику, в нашому гуртожитку.‛, ‚Ллється пісня‛, ‚Українські вечорниці‛, ‚Мелодія двох
сердець‛, ‚Зірка кохання не на небі, вона у серці вашім є‛, ‚Міс гуртожиток ‛), а також виставка-
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конкурс творчих робіт студентів ‚Від ремесла до творчості‛ (вишиванки, картини, роботи з бісером
тощо).
На засіданнях клубу ‚Берегиня‛ вивчаємо християнські свята, народні традиції та звичаї,
вчимося готувати українські страви, вишивати рушники та образи.
З метою естетичного виховання вихователем гуртожитку проводяться лекції, тематичні бесіди:
‚Поведінка та міжособистісні взаємини‛, ‛Культура спілкування‛.
У гуртожитку працює студентське самоврядування.
Самоврядування – це особливий спосіб виховної роботи, коли студенти реально беруть участь
в управлінні гуртожитком. Рада самоврядування гуртожитку має досить широкі межі своєї діяльності:
 стимулює студентів до навчання;
 вимагає суворого дотримання правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку;
 виступає з пропозиціями щодо заохочення ініціативних студентів та накладання стягнень на
правопорушників.
Завдання органів самоврядування полягає у забезпеченні й захисті прав студента, а саме:
 виконання студентами своїх обов'язків;
 сприяння навчанню та творчій діяльності студентів;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку;
 створення різноманітних гуртків, клубів за інтересами;
 організація співробітництва з молодіжним клубом коледжу;
 контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, оперативне
реагування на їх порушення;
проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК;
 пропаганда здорового способу життя, запобігання чиненню студентами правопорушень.
Крім розкриття індивідуальних здібностей у навчанні, спорті та мистецтві, студенти нашого
коледжу мають можливість випробувати свої якості організаторів та керівників, набуті для цього
необхідні здібності та навички роботи.
Взаємини педагога і вихованців – це один з найважливіших факторів, що впливає на ефективність виховного процесу. Цілком очевидно, що без знання закономірностей, які визначають формування, становлення, зміну цих взаємин, успішне керування виховним процесом стає неефективним.
Авторитет вихователя у цьому контексті виявляється необхідною складовою стосунків з підлітками.
Йдеться про справжній авторитет особистості, а не про авторитет ролі. Адже рольові позиції
вихователя і вихованців різні і положення вихователя має низку переваг. Багато в чому цим
пояснюється підвищений інтерес до проблеми ‚хибного авторитету‛ як такого, що протистоїть
справжньому авторитету особистості педагога. Звичайно, якщо правильність і доцільність вчинків
вихователя викликають у вихованців сумнів, вимоги ігноруються, поради не беруться до уваги, навряд
чи можливо розраховувати на успіх, на позитивні результати педагогічного впливу.
Авторитет педагога в очах вихованців має різні детермінанти залежно від їх вікових особливостей.
Взаємна повага і довіра – обов'язкова умова відносин авторитетності в системі ‚вихователь –
вихованець‛. У тому випадку, коли він бачить у своїх вихованцях справжніх партнерів, якщо оцінює їх
не лише як учнів, а як самобутніх особистостей, враховуючи їх думки й прагнення, вихователь завоює
особистісний авторитет у відповідь на поважне ставлення до їх особистості.
Тобто педагог, який щиро цікавиться життям вихованців, стає для них значущим. Головне, він
не тільки цікавиться життям підлітків, але й відчуває, що вони самі, їх життя, їх доля не байдужі для
нього, і це має для них морально-психологічне значення.
У процесі взаємодії підлітки оцінюють професійну майстерність вихователя, його ерудицію,
критичність мислення, наявність власної точки зору, переконаність, а також оцінюються моральні
якості та працелюбність. Найґрунтовніше судять студенти про комунікативні властивості вихователя:
чуйність, доброту, вміння співчувати і розуміти стан іншої людини. Велике значення надають підлітки
загальній культурі вихователя, яка проявляється в широті кругозору, вмінні оцінювати мистецтво,
хороших манерах, вишуканому зовнішньому вигляді, у способах розв'язання конфліктних ситуацій.
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Стиль спілкування – суттєвий момент у діяльності вихователя. Стиль педагогічного спілкування розглядається науковцями як сукупність стійких способів взаємодії педагога з дітьми у
виховному процесі. Основними способами взаємодії можуть виступати: спосіб мовленнєвого
звернення до дітей (доброзичливий, байдужий тон тощо.), форма звернення (наказ, вимога, порада,
прохання), встановлення певної дистанції.
В особистісно зорієнтованому виховання педагог має дотримуватися практично важливих
тенденцій у стилі керівництва, а саме залучає студентів до прийняття рішень, які стосуються життя
колективу, характеру діяльності, прагне, щоб кожний відповідав за свої вчинки перед колективом, а не
тільки перед ним, стимулює розвиток громадської думки, проявляє зацікавленість у переживаннях й
особистому житті вихованців. Педагог демократичного стилю спілкування прислуховується до
критичних зауважень вихованців.
Під час безпосередньої взаємодії з вихованцем він уміло користується такими формами спонукання до дії як поради та прохання. Прямі вимоги такий вихователь ставить, використовуючи
роз'яснення, переконання тощо. Демократичний стиль педагогічного спілкування не сумісний з
відчуженням вихователя від вихованців.
Стиль спілкування вихователя, безпосередньо, залежить від властивих йому якостей особистості. До якостей, які ускладнюють взаємодію з дітьми, можна віднести: запальність, прямолінійність,
різкість, метушливість, загострене самолюбство, самовпевненість, впертість, відсутність почуття
гумору, нерішучість, образливість, сухість, неорганізованість. Зв'язок стилю спілкування вихователя з
такими його характерологічними особливостями ускладнює наміри педагога вдосконалювати обрані
способи керівництва.
Вихователі демократичного стилю найсамокритичніші, їх самооцінка найоб'єктивніша. Стиль
спілкування вихователя має забезпечувати позитивні емоційні переживання вихованців.
Складною і важливою справою, що потребує високого рівня психолого-педагогічної підготовки
педагогів є встановлення контактів із сім'єю, батьками студентів та вміла організація роботи з ними.
Вся робота в гуртожитку навчального закладу грунтується на тому, що кожен студент – це
особистість, яка потребує поваги та розуміння, щирості у стосунках, довіри, доброзичливості.
Необхідно зазначити, що позитивного результату у вихованні особистості можна досягнути лише
тоді, коли вихователь і сім'я ставлять перед собою єдині завдання і разом їх вирішує.
Плануючи роботу з батьками, звертаю увагу на такі питання:
вивчення традицій сім'ї студента, його родинних стосунків;
психолого-педагогічне навчання батьків за допомогою консультацій, бесід;
захист інтересів і прав студента у сім'ях, які потребують особливої педагогічної уваги;
організація і спільне проведення дозвілля студентів і батьків.
Перше знайомство з батьками відбувається під час поселення студентів у гуртожиток. Батьків
ознайомлюють з побутовими умовами, правилами внутрішнього розпорядку, правами й обов'язками
студентів, розповідають про цікаві події в студентському житті.
Робота з батьками повинна мати не лише організаційний, а й просвітницький характер. У педагогічній діяльності слід використовувати такі форми індивідуальної роботи з батьками як:
‚Культура спілкування‛, ‚Сімейні взаємовідносини‛. Практикувати оперативне листування,
телефонні розмови, листи-подяки, відвідувати батьківські збори у групах і відділеннях. Рекомендуємо
влаштовувати в гуртожитку батьківський день, де батьки можуть обговорити поведінку сина чи
доньки та інші проблеми.
Зустрічі потрібно проводити в довірливій формі, уникаючи формальностей. Такі дні дозволяють встановити тісний контакт з батьками, своєчасно прийняти заходи щодо попередження
недоліків у вихованні студентів.
Особливу увагу рекомендуємо приділяти роботі з неблагополучними сім'ями. Коли на
запитання : ‚Чому ти вже два місяці не їдеш додому?‛, студент відповідає: ‚Мене там не чекають‛.
Потрібно з такими батьками спілкуватися частіше, проводити індивідуальні консультації на теми:
‚Вплив сімейних стосунків між батьками на особистість студента‛, ‚Що робить підлітка ‚важким‚.
Студенти, які через конфлікти в сім'ї вимагають посиленої педагогічної уваги й спостереження, взяті
на облік. До цієї категорії відносять і студентів, батьки яких є закордоном (на заробітках).
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Батьки студентів, що проживають у гуртожитку, допомагають під час проведення літніх
ремонтних робіт у гуртожитку, організації та проведення відпочинку та дозвілля. Дуже важливо, щоб
студенти пам'ятали, звідки вони пішли у життя. Хто ми такі? Якого роду наші батьки? Чим уславлена
наша земля і родина? Тому у гуртожитку проводять виставки батьківських робіт: українська
вишиванка, виготовлення квітів, виставка сімейних альбомів тощо.

Прилуцький агротехнічний коледж
Мончуляк Л.В.,
вихователь

Формування соціальних компетенцій у студентів,
які мешкають у гуртожитку
Кожна людина упродовж свого життя за допомогою самостійних спостережень, співставнопорівняльного аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та впливу оточуючого
середовища набуває певний досвід. Досвід, як безпосередній, так і опосередкований, є показником
засвоєння соціальних знань. Безпосередній досвід передбачає активну участь індивіда в соціальній дії,
результатом якої є оволодіння новими знаннями, навичками, вміннями, які впливають на поведінкові
стратегії. Опосередкований досвід набувається дистанційно, в ході спостереження, аналізу та
засвоєння уроків з тих ситуацій, в яких індивід не був безпосереднім учасником, тобто отримання
досвіду на прикладі інших, який може слугувати керівництвом до дії у вирішенні власних проблем.
Саме досвід сприяє накопиченню варіантів діяльності й дає людині можливість вибору оптимальної
стратегії поведінки у різних ситуаціях, обрання того чи іншого способу діяльності, що робить
особистість соціально компетентною.
Адаптованість особистості обумовлена мінливістю соціальної дійсності. Гнучкою вважаємо
творчу особистість, здатну адекватно реагувати на зміни, адаптуватися до нових типів стосунків,
готову до участі в інноваційних процесах, до самореалізації в будь-яких проблемних ситуаціях. Якщо
творчий потенціал особистості – гарантія її індивідуальності, неповторності, нестандартності, то
гнучкість − це здатність швидко адаптуватися у мінливому світі, вміння адекватно виявляти власну
індивідуальність. Тобто адаптованість – це той набір якостей, що проявляється у процесі життєдіяльності й допомагає особистості успішно пристосовуватися до соціальних умов.
Такий механізм розвитку соціальної компетентності обумовлений й змістом, а термін
"компетентність" – означає ‚знати‛, ‚вміти‛, ‚досягати‛, ‚відповідати‛:
 ‚знати‛ – володіння знаннями, необхідними для здійснення соціальних перетворень;
 ‚вміти‛ – здатність особистості реалізовувати знання, вільно та свідомо самовизначатися як
внутрішнє, так і зовнішнє;
 ‚досягати‛ – здатність здійснювати поставлені цілі в рамках закону, моралі, культури;
 ‚відповідати‛ – адекватність діяльності та поведінки особистості до вимог, які висувають до
неї держава, соціум, родина, фах тощо. Така відповідальність проявляється у вмінні особистості
виконувати свої обов'язки, реалізувати права, повноваження на відповідному соціальному та
культурному рівнях.
Робимо висновок, що соціально компетентна особистість володіє певними знаннями та
цінностями, необхідними для існування в соціумі; вміннями, що забезпечують відповідність дій та
поведінки певним умовам; якостями, що сприяють досягненню цілей. Зазначимо, що рівень
соціальної компетентності особистості визначає успішність процесів самореалізації, соціального
становлення; впливає на формування її життєвого сценарію, на рівень професійності, успішності
побудови кар'єри; вказує на ступінь успішності, самоефективності, впевненості та наявності
лідерських навичок.
Соціальна компетентність є багатогранною характеристи-кою
особистості,
яка
своєю
багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонування особистості в соціумі.
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Оскільки особистість – істота суто соціальна, то формат соціальної компетентності охоплює як соціальні мотиви, знання, навички, необхідні для успішної взаємодії з оточуючим соціальним
середовищем, так і самопочуття у мінливому соціумі. Багатогранність соціальної компетентності
проявляється в інтелектуальній, особистісній, комунікативній, інформаційній, моральній сферах.
В інтелектуальній сфері соціальна компетентність виступає як комплекс ресурсів психіки, що
забезпечує саморозвиток та самореалізацію особистості. В особистісній сфері є комплексом
особистісних якостей та властивостей людини, що дозволяє адекватно діяти в різних життєвих ситуаціях.
У комунікативній сфері проявляється як система внутрішніх ресурсів особистості, що забезпечує продуктивну міжособистісну взаємодію.
В інформаційній володіння інструментарієм для отримання нової інформації. У моральній
виражається через наявність власного морального кодексу особистості, який взаємодіє із загальнолюдськими цінностями.
Соціальна компетентність є складноструктурованим, багатофункціональним явищем, яке в
змістовному аспекті характеризується засвоєнням соціальних норм та формуванням соціальних
якостей, вмінь та навичок; у процесуальному аспекті – взаємодією соціуму та особистості. Таким
чином, наукову категорію ‚соціальна компетентність‛ ми трактуємо, як придбану здатність
особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти з
соціальним середовищем.
Ефективна взаємодія – це досконале знання та володіння соціальними ролями.
Соціальну роль розглядаємо, як особливе явище, в якому сходяться індивід та суспільство, а
індивідуальна поведінка перетворюється в соціальну, де індивідуальні прояви людини співвідносяться
із соціальними нормами; поведінку, задану суспільством та очікуваннями оточуючих незалежно від
індивідуальних особливостей особистості, маючи при цьому суб'єктивний відбиток індивідуальних
якостей та психічних станів особистості.
Соціальні ролі мають функцію закріплення оптимальних способів поведінки в певних обставинах, які напрацьовані людством протягом тривалого часу і дозволяють людині забезпечувати успішну
активність та взаємодію, можливість проявити себе.
Виходячи з того, що кожна людина має власні уявлення щодо своєї ролі та інших учасників
соціальної взаємодії, неспівпадання очікувань та реальних дій призводить до конфліктів. Розуміння
соціальних очікувань та оволодіння соціальними ролями сприяють профілактиці конфліктів та
збільшують рівень сформованості соціальної компетентності особистості. Відмітимо, що особистість
володіє певним ступенем свободи стосовно своєї рольової поведінки. Тому виконання однієї ролі
різними індивідами часто має певні відмінності, хоча при цьому їх дії можуть оцінюватися як
успішні.
Соціальна компетентність у кожному віковому періоді набуває нових форм та змісту.
Розглянемо, наприклад, підлітковий вік, оскільки він є перехідним від дитинства до дорослості,
проміжною ланкою між біологічною та соціальною зрілістю і, найважливішим показником
соціальної компетентності даного вікового періоду є дорослішання.
Іноді у цей період є орієнтація на соціально прийнятні якості дорослих, тобто до куріння,
вживання психоактивних речовин, розваги та інше. Цей шлях зовнішньої дорослості може призвести
до сформованості асоціальної поведінки, інфантильності та дезадаптації.
Процес дорослішання відбувається в двох аспектах: психофізіологічному та психосоціальному.
Психофізіологічний аспект виявляється у трьох основних сферах соціалізації, в яких відбувається становлення особистості: самосвідомість, спілкування, діяльність.
Самосвідомість старшого підлітка, якими в своїй більшості є студенти, що проживають в гуртожитку характеризується становленням готовності підлітка до життя в суспільстві дорослих людей,
причому в ролі рівноправного учасника. Старший підліток починає відчувати себе дорослим, прагне
бути дорослим. Реалізація даної потреби відбувається у формі самоствердження, що проявляється в
усвідомленні та відстоюванні своїх прав. Ступінь дорослості, а відповідно, сформованості соціальної
компетентності, виявляється у вмінні аналізувати навколишні події та ситуації, адекватно оцінювати
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свої можливості, здатності приймати правильні рішення, свідомо здійснювати свій вибір у складних
ситуаціях і будувати конструктивну взаємодію з оточуючим світом.
У старшому підлітковому віці активно розвивається міжособистісне спілкування, яке є основою
формування нових особистісних якостей, та школою соціальних відносин. Слід зазначити, що
спілкування є одним із провідних видів діяльності, набуває пріоритетності, виходить за межі
студентського життя, охоплюючи нові інтереси, види діяльності та виділяється в окрему самостійну
сферу життя.
Спілкування може бути інтимно-особистісним та соціально-орієнтованим.
Інтимно-особистісне спілкування спрямоване на пошук друга. Дружба відіграє важливу роль у
розвитку особистості старшого підлітка та є базою як для пізнання іншої людини, так і для
самопізнання. Саме пошук друга, який здатний його розуміти й прийняти, мав подібні інтереси, є
школою соціальних і особистісних відносин, без якої неможливий подальший розвиток соціально
компетентної особистості. Взаємини з однолітками протилежної статі переростають в інтенсивні
емоційні відносини та першу любов і впливають на вміння виконувати соціальні ролі.
У підлітка з'являється потреба соціальної відповідальності за себе та інших людей на рівні
дорослої людини. Специфічна соціальна активність підлітків проявляється у готовності до засвоєння
норм, цінностей та моделей поведінки, прийнятих у даному суспільстві. Почуття дорослості є
відображенням нової життєвої позиції, яка проявляється у ставленні до себе, світу, інших людей.
Соціальна компетентність передбачає вміння встановлювати та підтримувати необхідні
соціальні зв'язки, інструментом встановлення яких є мовлення. У даний віковий період мовлення
розвивається як засіб спілкування з іншими людьми, і як спосіб набуття знань, і як інструмент
творення та засіб вираження емоційних станів і вольової регуляції поведінки. Крім спілкування, до
провідних видів діяльності старшого підлітка відноситься навчання. Пізнавальні потреби у підлітковому віці набувають стійкого інтересу в певній галузі знань, переростаючи у серйозне захоплення.
При цьому зберігається посередній рівень зацікавленості навчанням в цілому. Залежно від наявності
чи відсутності захоплення творчою діяльністю можна судити про процес формування соціальної
компетентності старшого підлітка.
Зазначимо, що відсутність у підлітка життєвого досвіду та опосередкованість особистісного
досвіду призводить до необхідності співпраці підлітка й авторитетної дорослої людини, що сприяє
формуванню соціальної компетентності.
Для позитивного рівня сформованості соціальних компетенцій необхідо мати певний набір
вольових рис характеру, які набувають помітного розвитку та становлення саме у старшому
підлітковому віці: стійкість, цілеспрямованість, вміння здолати перепони та труднощі. Розуміння
доцільності цілеспрямованості й стійкості відповідно ситуації та цілей поряд з вищевказаними
вольовими рисами є наступним показником соціальної компетентності старшого підліткового віку. У
разі викривлення або затримки психофізіологічних процесів дорослішання відбувається ускладнення
формування певного компоненту соціальної компетентності.
Чинники, які впливають на формування соціальної компетентності
Мотиваційно-емоційне залучення себе в соціальну ситуацію, оптимізм життєлюбство, віра в
себе та свої можливості, життєрадісність та захопленість своєю діяльністю.
Соціально-перцептивні вміння.
Гнучке спілкування, критичне сприйняття складної соціальної ситуації.
Здійснювати пошук альтернативи, засіб при подоланні труднощів, адекватна оцінка ситуативних труднощів.
Вміння толерантно поводитися в конфліктних ситуаціях.
Врівноваженість, уміння прощати, вміння забути образу, концентрація на позитивних спогадах,
вміння влагоджувати конфлікт та виступати посередником.
Розв'язання складних соціальних проблемних ситуацій.
Вміння відшукувати рішення у ситуаціях важкого вибору.
Оригінальність рішення, гнучкість під час пошуку шляхів розв'язання.
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У процесі формування соціальних компетенцій, важливим є мотиваційний компонент (готовність до прояву компетентності).
Мотивами до діяльності є потреби людини. Якщо потреби не задовольняються, то людина не
мотивована до певної роботи і її необхідно стимулювати, тобто давати поштовх, "примушувати" до
діяльності.
У формуванні соціальної компетенції мета стимулювання полягає в тому, щоб забезпечити
узгодження інтересів студента та його особистих потреб.
Для підвищення мотивації людини дії повинні бути такі:
будь-які дії повинні бути осмисленими;
кожен хоче показати, на що він здатний;
практично кожен має власний погляд на те, як можна поліпшити своє виконання завдань у
колективі мешканців гуртожитку, тому цим необхідно скористатись;
людям подобається відчувати свою значущість;
кожна людина прагне успіху. Успіх без визнання спричиняє розчарування;
кожний потребує інформації та об'єктивної оцінки якості своєї праці;
більшість людей прагне у процесі роботи здобувати нові знання, уміння, підвищувати рівень
своєї компетентності;
Труднощі:
відсутність повної довіри й гласності;
протилежні погляди на роботу зі студентами, які мешкають у гуртожитку;
 різний статус у колективі гуртожитку;
 розчарування через невідповідності амбіційним очікуванням, дуже швидким результатам
тощо.
Соціально компетентна людина здатна:
 приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних почуттів і вимог; блокувати
неприємні почуття, невпевненість;
 знати, як досягати мети найефективнішим чином;
 правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших людей, ураховувати їхні права;
 розуміти, як з урахуванням окремих обставин і часу поводитися, беручи до уваги інтереси
інших людей, власні вимоги;
 усвідомлювати, що соціальна компетентність не має нічого спільного з агресивністю й
передбачає повагу прав і обов'язків інших.
Розглянемо структуру діагностики компетентностей, тобто визначення ступеня рівня освоєння
чи розвитку компетенцій.
За європейськими стандартами їх визначено п'ять:
1.Вихованець має показати, що він правильно розуміє проблему і виконує два варіанти її
рішення.
2. Вихованець має показати, що він в стані побачити проблему, проблемну ситуацію, описати її
основні характеристики, запропонувати два способи вирішення.
3. Вихованець демонструє, що може вивчити комплексну проблему і запропонувати три шляхи
її розв'язання.
4. Вихованець має побудувати стратегію використання компетенції вирішувати проблеми й
показати, що здатен створювати можливості для використання вибраної компетенції для вирішення
проблем і визначати результати, до яких прагне.
5. Вихованець показує здатність управляти роботою колективу, тобто зайняти позицію лідера за
необхідності, адаптуючи стратегію, вирішувати в крайньому випадку дві комплексні проблеми й
досягнути при цьому якості результатів.
Соціальна компетентність – результат особливого стилю впевненої поведінки, за якої навички
впевненості автоматизовані та дають можливість швидко змінювати стратегію і плани поведінки з
урахуванням вузького контексту (особливої, соціальної ситуації) та широкого контексту (соціальні
норми та умови).
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Колективна взаємодія в житті студентів-мешканців гуртожитку – це взаємодія соціальних
ролей, що визначаються, як впливає кожен студент на загальну атмосферу у житті гуртожитку і має
свої особливості:
 розподіл фронту робіт припускає прийняття на себе відповідальності за будь-яку частину;
 загальна турбота про відносини всередині колективу гуртожитку і його відносини з
навколишнім світом; (це зобов’язує уважніше відноситися до самого себе)
 демократичне ухвалення рішень на загальних зборах мешканців гуртожитку і за допомогою
членів ради гуртожитку до прийняття позиції, яка може не співпадати з особистою позицією
кожного;
солідарність з членами колективу;
 створення нових цінностей в ході спілкування у колективі мешканців гуртожитку (не дивлячись на те, що кожен може мати своє власне уявлення про цінності).
Методи формування суспільної поведінки. Ця група методів виховання передбачає
організацію діяльності студентів та формування досвіду суспільної поведінки. До неї належать:
педагогічна вимога, громадська думка, вправляння, привчання, доручення.
Педагогічна вимога – це педагогічний вплив на свідомість вихованця з метою спонукання його
до позитивної діяльності або гальмування його негативних дій і вчинків. Вимога впливає на свідомість
студента, активізує його вольові якості, перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в
позитивному напрямі, сприяє формуванню позитивних навичок поведінки. Вимога повинна бути
справедливою, доцільною, зрозумілою і посильною.
Ефективність вимоги залежить від її чіткості, лаконічності, щоб було зрозуміло, в якому
обсязі, до якого часу, якими засобами й кому саме її треба виконати. Така вимога виховує
персональну відповідальність, дисциплінує.
Громадська думка – цей метод є колективною вимогою. Її особливості:
 обговорюючи вчинок конкретної людини, колектив прагне, щоб та усвідомила свою провину;
 розмова має будуватись так, щоб молода людина сама назвала причину свого вчинку;
обов'язково мають бути визначені шляхи подолання недоліків;
Вправляння як метод полягає у поступовому створенні умов для формування і закріплення
позитивних форм поведінки особистості.
Вимоги до використання методу, обґрунтування необхідності виправляння; доступність вправ; їх
систематичність; достатня кількість вправ для формування певних навичок і звичок поведінки. У
гуртожитку студенти систематично вправляються у виконанні розпорядку дня, трудової дисципліни.
Привчання ґрунтується на вимозі виконати певні дії. Йдеться передусім про режим життя та
діяльності молодої людини.
Доручення як метод виховання передбачає вправляння людини у позитивних діях і вчинках.
Для цього вихователь чи студентський колектив дає студентові певне завдання, враховуючи його
індивідуальні особливості. Доручення підбирають з таким розрахунком, щоб його виконання сприяло
розвиткові необхідних вихованцеві якостей (наприклад, неорганізованим студентам корисно
доручити провести певний захід). Доручення може бути постійним чи епізодичним. Воно має бути
посильним. Ефективність доручення значною мірою залежить від організації контролю за його
виконанням.
Методи стимулювання діяльності та поведінки. Ця група методів виконує функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки та діяльності студентів. До неї належать змагання,
заохочення і покарання.
Змагання ґрунтується на природній схильності людей до здорового суперництва і самоствердження організовує, згуртовує колектив, спрямовує на досягнення успіхів, навчає перемагати. У
гуртожитку використовуються такі форми змагання: конкурси, виставки, вікторини та ін.
Заохочення – схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання особистості до їх повторення.
У коледжі використовують такі види заохочення: подяка, нагородження похвальною грамотою,
цінним подарунком, грошовою премією. Не будь-яке заохочення активізує процес виховання. Часто
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корисно похвалити вихованця, коли він ще не досяг значних успіхів, але прагне до цього. Але
заохоченням „авансом" не слід зловживати, воно має бути заслуженим.
Покарання – несхвалення, осуд негативних дій та вчинків з метою їх припинення або недопущення в майбутньому. Покарання сприяє формуванню вміння переборювати в собі шкідливі звички,
викорінювати негативні вчинки, привчає до дисципліни й порядку.
До порушників правил поведінки, дисципліни, розпорядку дня застосовуються такі види
покарання, як: догана за наказом, усне зауваження, попередження, відпрацювання на користь
гуртожитку.
Вихователі намагаються не зловживати покараннями. Іноді жарт, іронія, осудливий погляд
зроблять більше, ніж найсуворіші засоби. Проте, як показує практика, без покарань взагалі обійтись
важко. Вони мають бути справедливими та гуманними.
Методи контролю та аналізу ефективності виховання.
Завдання їх полягає у з’ясуванні результативності конкретних виховних заходів. До цієї групи
методів виховання відносяться: педагогічне спостереження, бесіда, опитування (анкетне, усне), аналіз
результатів спільно корисної роботи, виконання доручень.
Компонент соціальної компетентності
Напрями набуття студентами, що мешкають у гуртожитку, знань, умінь, навичок, цінностей та ставлень особистості:
1. Знаннєвий (когнітивний) компонент (володіння знаннями змісту компетентності).
 знання про правила комунікації;
 про суспільство та суспільні закони – проводяться лекції на правові теми, бесіди з відомими
людьми;
 про процеси прийняття суспільних рішень;
 в ході роботи ради гуртожитку;
 на загальних зборах;
про основи співпраці та спілкування з іншими та розв’язання конфліктних ситуацій.
2. Ціннісний (ставлення до змісту компетентності та емоційно-вольова сфера: зустрічі зі спеціалістами, психологом, бесіди, лекції й диспут, регуляція процесу і результату реалізації компетентності).
Здатність:
 відчувати власну гідність, шанувати права людини;
 до співробітництва;
 визначати власну позицію;
 до соціальної відповідальності;
 бути принциповим;
 усвідомлювати потребу захищати права і власні інтереси, не порушуючи прав інших;
 бути толерантним – бесіди, лекції, кінофільми.
3. Поведінковий (досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних та нестандартних
ситуаціях). Вміти визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно
від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими; продуктивно співпрацювати
з різними партнерами в колективі, виконувати різні ролі в колективі; застосовувати технології
трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе
відповідальність – диспути, лекції, бесіди.
Виховання студентів не можна розглядати лише як вплив на них вихователів. Процес виховання
повинен мати двобічний характер. У ньому активно взаємодіють вихователі та вихованці.
У коледжі вважають, що важливим фактором у виховній роботі є правильні взаємовідносини
вихователя і студента, які базуються на взаємній повазі. Вихователь повинен давати можливість
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студентові висловити свою думку утримуватись від постійних заперечень і висновків. Він радиться зі
студентами, обговорює з ними проблеми, розкриває перспективи їхнього зростання, тобто створює
атмосферу довіри, викликає студентів на відверту розмову. Але тут дуже важливо вихователю не
допустити панібратства у відносинах. Зміни в суспільстві ведуть до падіння суспільної активності
студентів. Інтереси студентів вже не ті, що були декілька років тому, і це викликає деякі труднощі у
виховній роботі. Тому вихователям необхідно переходити до нових нестандартних форм виховної
роботи, творчих, цікавих, щоб дійсно гуртожиток став другою домівкою у житті студентів.
Використані джерела
1. Колінко О.А., Сливінська Т.О. Технологія створення єдиної команди. / О.А.Колінко, Т.О.
Сливінська. – Миколаїв, 2006. – 20 с.
2. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу. / К.Л. Мілютіна. навч. посіб. –
Київ : МАУП, 2004. –192 с.
3. Сорочан О., Хахуда І. Формування ефективної команди або книжка про те, що один у полі не
воїн. / О. Сорочан ,
І. Хахуда : посіб. для працівників апарату суду. – К и ї в , 2010. – 104 с.
4. Технології тренінгу / упоряд. О.Главник, Г.Бевз / За заг. ред. С.Максименко.– Київ : Главник,
2005. – 112 с.
5. Формування соціальної компетенції старшокласника / упоряд. Ж.М.Сташко. – Шк. Світ, 2011.
– 128 с.
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РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ
СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ГУРТОЖИТКУ
Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж
Косяк О.В., заступник директора
з виховної роботи

Організація виховної роботи в гуртожитку
Система виховної роботи у коледжі дає змогу розвивати пізнавальні здібності студентів,
забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють
системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною,
художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.
Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її системоутворювальні
види, основні традиційні форми, у центрі уваги нашого навчального закладу є особистість студента з її
складною біосоціальною природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів
та створення найсприятливіших умов для її розвитку.
У гуртожитку:
виховна робота з мешканцями здійснюється на основі комплексного підходу і є органічною
складовою єдиного навчально-виховного процесу коледжу;
студенти залучаються до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних
особливостей;
життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування і самообслуговування за вмілого педагогічного керівництва.
Отже, першочерговим завданням на початку нового навчального року в гуртожитку є формування студентського колективу.
Відомий педагог В.О.Сухомлинський зазначав: „Колектив – це дуже чутливий інструмент, який
творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного вихованця. Творіть тільки тоді,
коли цей інструмент настроєно‛.
Вихователь гуртожитку повинен використовувати Програму розвитку студентського колективу,
що містить:
загальні відомості про студентів, вивчення їх психологічних та соціальних особливостей;
вивчення особливостей розвитку студентів, стану їхнього здоров’я, життєвих проблем,
здібностей, інтересів, одночасно визначаючи види діяльності, які сприятимуть подальшому їх
розвитку (гуртки, факультативи, клуби за інтересами);
створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення умов
захищеності кожного мешканця;
розвиток та вдосконалення організації самоврядування в гуртожитку, залучення студентів до
самоорганізації, вміння відстоювати власну точку зору, свої права, вміти захищати себе та інших від
грубості, насилля;
здійснення допомоги студентів у самопідготовці до занять, оволодінні обраною професією;
активна співпраця з батьками, громадськістю;
сприяння формуванню у студентів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.
Для виконання цих завдань планується виховна робота. Перспективний план роботи
складається спільно зі студентською радою гуртожитку і враховує інтереси студентів, має комплексний підхід (єдність морального, трудового, економічного, правового, фізичного, естетичного
виховання тощо).
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План виховної роботи в гуртожитку на місяць складається у вигляді сітки, що допомагає
зорієнтуватися щодо проведення спільних корисних справ, заходів, розваг, загалом діяльності
колективу протягом місяця.
Робота вихователя гуртожитку починається з вивчення і складання психолого-педагогічної
характеристики мешканців за такою схемою:
1.Загальні відомості (прізвище, ім’я по батькові, вік, група, стан здоров’я, загальний фізичний
розвиток, умови життя в сім’ї – дані про батьків, братів, сестер).
2.Основні інтереси (розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей, які проявляються
студентом у інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, спортивній та інших видах діяльності).
3.Особливості характеру і темпераменту (яскраво виявлені позитивні й негативні риси
характеру, вираження особливостей темпераменту в емоційній сфері, відхилення у поведінці).
4.Соціальна поведінка (розвиток культури спілкування, правової, екологічної, трудової культури, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, ставлення до режиму, обов’язків,
відпочинку, розвиток культури життєвого самовизначення, асоціальні вчинки).
5.Педагогічні висновки (недоліки та перспективні напрями виховної роботи).
Важливу роль у виховному процесі коледжу відіграє студентське самоврядування, яке є
справжньою школою громадянського виховання, формування в студентів соціально-активної позиції.
Студентська рада гуртожитку забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної
роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності,
змістовного дозвілля.
Сучасні соціальні умови потребують нових підходів до організації виховної роботи серед
студентів, які проживають у гуртожитку, розширення прав і впливу органів студентського самоврядування. Тому одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є формування згуртованості та
організація житлово-побутових умов мешканців гуртожитку, формування позитивних стосунків у
колективі (організація психологічного комфорту), посилення у вихованців бажання до самовдосконалення, критичного ставлення не лише до інших, а й до себе, розкриття своїх здібностей, нахилів
через колектив.
З метою залучення студентів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного
стану, створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання, активної участі
мешканців у громадському житті протягом року діє огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку.
Студентська рада гуртожитку, комітет дисципліни та порядку студради коледжу щомісяця підбиває
підсумки, переможці заохочуються призами, грамотами, подяками.
Логіка і методика виховання студентів, які проживають у гуртожитку, здійснюється у трьох
паралельних напрямках:
1. Залучення кожного мешканця в суспільне життя гуртожитку.
2. Розвиток сприятливих внутрішньо-колективних стосунків у гуртожитку.
3. Педагогічне керівництво процесом виховання, самовиховання.
Активно працює студентська рада гуртожитку. Завданням цього органу самоврядування є широке залучення студентів, які проживають у гуртожитку, до розробки і проведення заходів, спрямованих на покращення виховної, культурно-масової роботи, організації дозвілля, виконання норм і
правил життєдіяльності гуртожитку, здорового способу життя, тощо. У нашому гуртожитку є кодекс
мешканця, прийнятий на загальних зборах.
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Кодекс мешканця гуртожитку
1. Де б ти не був завжди пам'ятай – ти навчаєшся у ‚Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі‛ .
2. Завдання кожного студента: постійне самовдосконалення у співпраці з іншими.Ніколи не
зупиняйтеся в цьому прагненні – хто не піднімається, той падає.
3. Колективізм і дружня взаємодопомога – ‚один за всіх — всі за одного‛.
4. Гуманне відношення і взаємодопомога між мешканцями. Людина людині – друг, товариш і
брат.
5. Не буває непотрібних зауважень, вони завжди привід для роздумів. Правильна реакція на
критику – ознака сильної особистості
6. Не можна збудувати словом, коли теж саме будується ділом.
7. Дотримуйся правил етикету та чемності, будь непримиримим до несправедливості, нечесності, кар’єризму, нехлюйства.
8. Радь іншим не те, що їм приємно, а те, що для них корисніше.
9. Краще пробачити, ніж помститися.
10. Любов виникає з любові; коли хочеш, щоб тебе полюбили – полюби першим.
11. Чесність і правдивість, чуйність і моральна чистота, простота і скромність у житті.
12. Дотримуйся законів порядку: кожна річ має своє місце; чисто не там де прибирають, а де на
смітять.
13. Дбай про своє здоров'я, живи у злагоді із законами природи та суспільства.
14. Гуртожитське братство – на все життя.

Рада обирається відкритим голосуванням на загальних зборах мешканців гуртожитку строком
на один рік.

Змістом роботи студентської ради гуртожитку є піклування про підвищення культурного рівня
мешканців, інформування про наукові новинки, події із різних сфер життя коледжу, суспільства, світу;
сприяти патріотичному, інтернаціональному, економічному, правовому вихованню, використовуючи
при цьому, різні форми роботи: гурток ‚Школа етикет‛, лекції (‚Про шкідливість куріння‛, ‚Права й
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обов’язки мешканців гуртожитку‛, ‚Береженого Бог береже‛<), індивідуальні, групові, колективні
бесіди (‚Поспішність – друг чи ворог?‛, ‚Як раціонально користуватися власним бюджетом‛, ‚Етика
побуту‛< тощо), колективні перегляди фільмів, вистав, концертів із наступним їх обговоренням;
тематичні, розважальні вечори (до Дня вчителя, Дня всіх святих, Дня студента, Андріївські вечорниці,
Новий рік<), інтелектуальна гра ‚Що? Де? Коли?‛; години спілкування (‚Лірика наших днів‛, ‚Світ
мій дзеркальце, скажи<‛); розміщення інформації на стендах ‚Успішний студент‛, ‚Куточок
студентської ради гуртожитку‛, ‚Студентський вісник‛; проведення заходів для озеленення
гуртожитку та його території тощо.
Студентська рада гуртожитку – складова студентської ради коледжу, що сприяє тісній взаємодії
їх членів, участі у спільних заходах. Члени студради коледжу – часті гості в гуртожитку. Вони щиро
цікавляться життям студентів, які тут проживають, активно допомагають у вирішенні складних
питань, беруть участь у спільній праці з адміністрацією гуртожитку та коледжу з поліпшення
побутових умов проживання, покращення морально-психологічного клімату в гуртожитку.
Успішність виховної роботи в гуртожитку педагогічного ВНЗ неможлива без вмілого
педагогічного керівництва, направленого на формування в студентів високих людських якостей,
громадянської самосвідомості, виховання творчої особистості, створення максимально сприятливих
умов для прояву та розвитку здібностей і таланту, утвердження й розвитку національно-культурних і
професійних традицій навчального закладу.
З цією метою в гуртожитку здійснюється:
моніторинг та експертиза рівня вихованості студентів з урахуванням регіональних особливостей, місцевих звичаїв та традицій;
організація виховної роботи спільно з відповідними органами самоврядування, різними
громадськими організаціями;
органічний зв’язок з навколишнім соціокультурним середовищем, налагодження міжособистісних відносини між мешканцями з різних соціальних категорій;
формування особистості студента в процесі громадської діяльності, побудоване на розвитку
інтересів студентів до певного виду діяльності, їхніх запитів;
упровадження інноваційних форм та методів виховної роботи зі студентами, що сприятимуть
розвитку їх компетентності;
поєднання у виховній роботі в гуртожитку як традиційних, так і нетрадиційних форм, що
наповнюються новим змістом.
Життя студентів у гуртожитку повинно сприяти формуванню у них відповідальності за себе та
за інших членів колективу, і ця відповідальність повинна формуватися щоденно.
Лише за таких умов можна сподіватися, що в майбутньому кожен випускник посяде гідне місце
в суспільному житті й принесе якнайбільше користі родині, державі, суспільству.

Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького НАУ
Жук Т.М., старший викладач,
спеціаліст вищої категорії,
заступник директора з виховної
роботи

Дозвіллєва діяльність в умовах гуртожитку
Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького НАУ – навчальний заклад, де формується
особистість молодої людини, де створені умови для його ціннісно-орієнтаційної діяльності. У
Брацлавському агроекономічному коледжі Вінницького НАУ на вирішення проблем виховання
студентів, спрямовуються зусилля дирекції та адміністрації коледжу, завідувачів відділень, ради
кураторів навчальних груп та студентського самоврядування.
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Сьогодні студентство є тією інтелектуальною, творчо-розвиненою прогресивною частиною
нашого суспільства, яка здатна впливати на демократичні перетворення в державі. Тож підготовка
висококваліфікованого спеціаліста залежить не лише від навчально-виховного процесу, а й від того як
організоване студентське дозвілля.
Узявши за критерій мотив вибору занять у вільний час, нами проаналізовано групи студентів:
Комунікативна. До неї відносяться студенти, які керуються бажанням спілкуватися з друзями,
коханою людиною, рідними тощо.
Рекреаційна. До неї входять студенти, які керуються бажанням відпочити, поліпшити свій
настрій.
Самореалізація. Студенти цієї групи прагнуть реалізувати у вільний час свої здібності.
Творча. До неї входять студенти, орієнтовані на естетичне освоєння світу, прагнення до прекрасного
Пізнавальна. Студенти цієї групи орієнтовані на поглиблення і розширення знань.
Дозвілля студентів нашого навчального закладу базується на функціонуванні гуртків, спортивних секцій та клубів за інтересами, організації екскурсій, мандрівок тощо. Багато культурно-дозвіллєвих заходів стали традиційними й користуються великою популярністю серед студентської молоді.
Для дозвілля студентів створюються необхідні умови, що б роки студентства запам’яталися, як
найкращі в житті. У коледжі є чудовий спортивний комплекс. Поряд з навчальним корпусом
розташований стадіон з сектором для легкої атлетики, футбольним полем, спортивними
майданчиками для гандболу, міні-футболу, волейболу, баскетболу, спортивна зала, шашковошаховий клуб, тощо. У коледжі регулярно проводяться різноманітні спортивні заходи, значна увага
приділяється художній самодіяльності. Постійно працюють різні секції для тих, хто любить грати на
музичних інструментах, співати й танцювати. Життя студентів сповнене різноманітними культурнопізнавальними заходами: конференціями, виставками, ярмарками, вікторинами, конкурсами,
концертами, різноманітними розважальними програмами. Участь у культурно-дозвіллєвому житті
коледжу дає можливість студентам реалізувати свій творчий потенціал та створює умови для
самовдосконалення та самореалізації.
Домівкою для студентів на період навчання стає гуртожиток і саме він є центром проведення
вільного часу. Зрозуміло, саме тут важливі як зміст, так і форма запропонованих занять, розваг, які
мають відповідати потребам та інтересам молоді, органічно сприйматися юнаками й дівчатами.
Виховна робота, що проводиться в гуртожитку забезпечує актуалізацію теоретичних знань,
спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми
сьогодення, формує їх соціальну зрілість. З цією метою молодь залучається до трудових,
патріотичних, благодійних акцій туристичних поїздок історичними місцями, відвідування музеїв,
виставок, театральних вистав тощо. Проживання в гуртожитку – це постійне перебуванні та спілкування в молодіжній компанії, що є особливою формою дозвілля.
На початку навчального року (у вересні), коли обрана рада гуртожитку, оголошується оглядконкурс на кращу кімнату гуртожитку. Розроблене положення та критерії оцінювання цього
конкурсу, згідно з яким підбиваються підсумки. Мета даного конкурсу: створити умови для
соціального самовизначення студентської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення
житлово-побутових умов.
Організація дозвілля базується на зручних формах, які уже вироблені та перевірені життям.
Спілкування в колі однодумців сприяє збагаченню, взаємовихованню. Такими синтетичними
формами організації дозвілля в гуртожитку коледжу стали клуби за інтересами ‚Господарочка‛,
‚Берегиня‛, аматорське об'єднання ‚Поетичне слово‛, гуртки художньої та технічної творчості,
спортивні секції, дискотеки.
Клуби сприяють оволодінню культурою спілкування, комунікативним умінням і відкривають
для студентів широкі можливості для творчої самореалізації. З метою поглиблення правових знань,
формування в студентів уміння співвідносити в житті норми моралі та права, обов’язків і
відповідальності створено Клуб правових знань, керівником якого є заступник директора з виховної
роботи, викладач правознавства Жук Т.М. Окремі заняття клубу націлені на запобігання шкідливих
звичок, захворюваності на СНІД, збереження здоров’я підлітків, попередження правопорушень і
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несприятливого впливу факторів соціального середовища. Використовуються найрізноманітніші
форми та методи роботи: семінар за участю медичною працівника ‚Допоможіть кинути курити‛,
‚Тютюн і Мадонна‛, зустріч з працівником міліції ‛Запобігання злочинності серед неповнолітніх‛,
презентація думок та ідей ‚люди народжуються вільними‛, правова гра ‚Встати, суд іде<‛, усні
журнали, вікторини й кросворди на правову тематику тощо.
Керівник клубу ‚Берегиня роду нашого‛ вихователь Миколаївська А.С. широко використовує
принцип народності, який полягає у застосуванні з виховною метою ідей єдності загальнолюдського і
національного, що сприяє формуванню жіночої особистості шанобливого ставлення до культурної
спадщини українського народу, народних традицій і звичаїв, національно-етнічної обрядовості. Для
вивчення історії рідного краю, народних ремесел, традицій, звичаїв, обрядів, фольклору, навчання
навичкам ведення домашнього господарства члени клубу з викладачами-мовниками, практичним
психологом Токаленко З.В. організовують українські вечорниці ‚Мистецька неповторність щедрівок
та колядок‛, театралізовані дійства ‚До нас ідуть колядники‛, літературно-мистецькі вечори ‚Так
ніхто не кохав‛, ліричні мініатюри ‚Я візьму той рушник, простелю, наче долю<‛, рольові та
дидактичні ігри ‚Двадцять принципів щасливого подружнього життя‛, ‚Мистецтво сервірування
столу‛, ‚Секрети красивої зачіски‛ (зустріч з перукарем-модельєром), філософські столи ‚Чоловіче
слово донці, яка щойно вийшла заміж‛, перегляд відеофільмів.
Керівник клубу ‚Моя сім’я‛, викладач Головащенко О.А., спрямовує роботу на формування в
студентської молоді ідеалу сучасної молодої сім’ї, стимулює інтерес студентів до вивчення свого
родоводу, розширення знань про сім’ю, кращі родинні традиції. Через систему виховних заходів на
заняттях клубу формуються почуття любові до своєї Батьківщини та родини. З цією метою
організовуються цікаві та змістовні виховні заходи: екскурсія за історичними місцями селища
‚Стежками прадідів в минуле‛, міні КВК ‚Родина, справи домашні‛, експрес діагностики ‚Моє
значення в сім’ї‛, ‚Хто я? Хто я буду в родині?‛, дидактичні та рольові ігри ‚З чого починається
дорослість‛, ‚Сам собі вихователь‛, ‚Життя без рожевих окулярів‛, віртуальні екскурсії ‚Сім’ї
знаменитостей‛.
Досвідчені викладачі Антонюк С.Г., Яворський М.М. у клубі ‚Рідний край‛ через пізнання
історії, традицій, звичаїв українського народу виховують у членів клубу патріотизм, дбайливе
ставлення до природи, культури, традицій, успадкування виховних надбань, формують почуття
національної гідності, екологічну культуру, особисту відповідальність за збереження та примноження
багатств рідного краю. Мета роботи клубу прищеплення студентам любові до рідного краю, рідної
землі, привернути увагу до екологічних проблем сьогодення. Серед виховних заходів усні журнали
‚Заповідники стежками Немирівщини‛, ‚У світі цікавого‛, ‚Екологічні особливості кімнатних рослин‛, пізнавальна година ‚Рослини у побуті та вірування українців‛, літературно-поетичні мініатюри
‚Збережімо нашу землю блакитною і зеленою‛, практична мініатюра ‚Цілющі властивості меду‛,
фоторепортаж ‚Поезія природи‛, інтелектуальна гра ‚Чи знаєш ти свій рідний край?‛, практичні
мініатюри ‚Квітів ніжний аромат‛ збагачують членів клубу почуттям відповідальності за стан
навколишнього середовища, допомагають зрозуміти про значення природи для суспільства.
Найціннішим джерелом відновлення духовної культури є мистецтво, яке формує естетичні
смаки та етичні ідеали особистості. Тому в основу роботи клубу ‚У світі прекрасного‛ закладено
знайомство з мистецтвом. Керівник клубу бібліотекар Мандрик О.М. ставить перед собою головну
мету – формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів,
естетичного сприйняття й емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення студентів,
розширення їхнього світогляду, оволодіння цінностями та знаннями в галузі світового та народного
мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел, бажання вносити прекрасне в життя,
примножувати культурно-мистецьке надбання народу. Серед форм роботи – конкурс поезії ‚Так
ніхто не кохав‛, свято весни ‚Весну красну вітаємо‛, тематичний вечір до Дня матері ‚Наймиліша,
найрідніша‚, літературні вечори, присвячені творчості Василя Симоненка, Олександра Довженка,
Лесі Українки та ін. Організаторські здібності, повага до особистості молодої людини, відповідальне
ставлення керівників клубів до роботи сприяють розвитку ініціативи, зацікавленості студентів,
формування їх життєвих компетентностей. Вихованці клубів у процесі занять вчаться робити
висновки, узагальнення, вдумливо ставитися до вирішення життєвих проблем.
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Вже стало доброю традицією зустрічатися в кімнаті відпочинку гуртожитку з мешканцями,
обговорювати свої проблеми, спілкуватися, відпочивати з друзями, слухати музику. Стали
традиційними вечори: ‚Давайте ближче познайомимося‛, ‚Дні іменинників‛, ‚Осінній бал‛, ‚Новорічне шоу‛, ‚Місіс та Містер гуртожитку‛ та ін.
Ще одним з найпоширеніших серед молоді видів проведення вільного часу є дискотека як одна
з популярних сучасних форм самодіяльної творчості. Перед самодіяльним творчим колективом
постає цілий комплекс різноманітних творчих завдань, що стимулює прояв організаторських
здібностей, відкриває широке поле для технічної творчості, винахідництва, розвиває пізнавальну
активність, художнє чуття, музикальність, режисерську інтуїцію, артистизм, навички спілкування
тощо. Іншими словами, участь в організаторському колективі дискотеки потребує творчого винахідництва. Це робить її одним із засобів формування гармонічно розвинутої особистості та засобом
ідейно-естетичного виховання всіх її відвідувачів. Дискотеки мають різний стиль та напрям, що дає
можливість студентам не лише потанцювати, але й одержати свіжу інформацію про новинки
естради, рок-музики, почути не тільки улюблені мелодії, а й нові, одержати кваліфікований коментар,
довідатися щось цікаве про співаків, композиторів, групи. Дискотеки стали для студентів своєрідним
інформаційним центром молодіжної музики, клубом музичних новин. Диск-жокеї відіграють роль
самодіяльних інформаторів, оглядачів, коментаторів. Одним з головних напрямів у їхній діяльності
став пошук, збір, систематизація нової інформації.
У культурній організації дозвілля мешканців гуртожитку важливе значення мають колективні
екскурсії та прогулянки до річки Південний Буг, до лісу, сплав на катамаранах, мандрівки історичними місцями селища. Головне - треба виховувати позитивні звички культурного відпочинку і
пам'ятати при цьому, що вони втрачаються легше, ніж здобуваються. Звички позитивного дозвілля
залишаються надовго, якщо стають традицією. Створення і підтримка сімейно-побутових традицій і
організація культурного дозвілля – основна умова формування особистості.
Використані джерела
1. Вишняк А.И., Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. – Київ : Выща школа, 1988. – 53 с.
2. Корсун І.В. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу. – Луганськ, 1996. – 201 с.
3. Піча В.М. Культура вільного часу (філософсько-соціальний аспект). – Львів, 1990. – 29 с.

Технологічно-промисловий коледж Вінницького
національного аграрного університету
Горденко А. П.,
викладач
Формування соціальних компетенцій у студентів,
які проживають в гуртожитку
Гуртожиток – це домівка студентів на 3–4 роки. Тому виховна робота зі студентською молоддю
будується на формуванні особистості майбутнього спеціаліста, господаря своєї землі, гармонійно
розвиненої людини.
Соціально-педагогічна робота у гуртожитку тісно пов'язана з виховною роботою коледжу і
спрямована на формування: гуманності, порядності, громадянськості, відповідальності, професійної
етики. Особлива увага у виховній роботі у гуртожитку приділяється активному залученню студентів
до організації культурно-дозвіллєвої діяльності, розвитку у студентів навичок спілкування та
вихованню культури поведінки. Ця робота проводиться з урахуванням психолого-вікових особливостей молодих людей.
Контингент гуртожитку в значній мірі формується підлітками з сільської місцевості. Зміна умов
життя, соціального середовища іноді негативно впливає на особистість студента, часто викликає
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замкнутість, нервозність. Тому завдання вихователя створити у гуртожитку комфортну психологічну
атмосферу, яка дозволить студентам адаптуватися до нових умов.
З перших днів проживання в гуртожитку студенти знайомляться з правилами проживання,
режимом дня та відповідальністю за порушення правил проживання, інструкціями щодо дотримання протипожежної безпеки.
Систематичний контроль за дотриманням студентами режиму дня, правил проживання, підвищена увага вихователя до кожного та зауваження з боку членів студентського самоврядування формує
у підлітків відповідальність.
Виховна робота в гуртожитку ведеться на основі плану виховної роботи вихователів коледжу та
концепції виховної роботи ВНЗ. Під час планування враховується пропозиції кураторів груп, студентів, працівників бібліотеки. Традиційною формою виховних заходів є вікторини, дискусії,
розважальні спортивні, гумористичні та літературно-музичні вечори, цікаві зустрічі та відвідування
художніх виставок, музеїв, театрів та культпоходів.
Студентське самоврядування забезпечує залучення студентів до вирішення важливих питань
життя гуртожитку, сприяє дотриманню правил проживання. Центром самоврядування є Рада
студентського самоврядування гуртожитку, яка обирається на загальних зборах на початку
навчального року, до складу якої входять голова ради, заступник голови, відповідальні за виховну
роботу, спортивну, санітарно-побутову роботу, редколегія та старостат. Координують і спрямовують
роботу ради гуртожитку заступник директора з виховної роботи, психолог, голова методичного
об’єднання кураторів груп, голова студентського профкому та вихователі. Засідання ради гуртожитку
проводиться щомісячно. На кожному поверсі є кімнати самопідготовки, де студенти мають можливість готуватися до занять, а також поспілкуватися між собою. Організовуються рейди-перевірки
житлових кімнат, проводяться щотижня санітарні дні в кімнатах та на поверхах. Результати перевірок
висвітлюються на стенді інформації. Проводяться огляди-конкурси ‚Краща кімната гуртожитку‛ та
‚Кращий поверх гуртожитку‛. Щоденно на поверхах чергують студенти згідно з графіком, який
складено старостою поверху. Студенти першого року навчання, поселяючись в гуртожиток роблять
ремонт своєї кімнати й проживають там до закінчення навчання. Під час літніх канікул студенти, що
навчаються за державним замовленням, проходять один тиждень практики в гуртожитку.
Гуртожиток відвідують куратори груп, цікавляться побутовими умовами, підготовкою студентів
до занять, беруть участь у проведенні виховних заходів, вирішенні проблем щодо участі в клубах,
об’єднаннях за інтересами.
Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється у процесі: національногромадянського, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, екологічного, фізичного,
статевого та сімейного виховання.
Гуртожиток розглядається як педагогічна структура, оскільки в ньому живуть молоді люди,
характер, звички, життєві установки, стиль поведінки яких ще остаточно не склалися. Процес формування особистості триває під впливом спілкування молоді, взаємовпливу колективу гуртожитку.
Найважливішою є функція створення належних матеріально-побутових умов для мешканців за
активної участі самих студентів, що сприяє формуванню у юнаків та дівчат потреби проявити свої
ціннісні установки й орієнтації у сфері господарсько-побутової праці, що впливає на підвищення їх
культури як нині, так і в майбутньому сімейному житті.
На другому місці знаходиться соціально-педагогічна функція, спрямована на формування у
молоді комунікативних якостей, що сприяє зростанню її загальної культури, створенню довірчих
відносин між мешканцями.
Підвищення рівня спілкування молоді й культури її дозвілля – це дві сторони єдиного педагогічного процесу в студентському гуртожитку. Культура дозвілля характеризується ставленням
особистості до використання свого вільного часу. У сучасних умовах безупинно зростає обсяг духовної
культури, її форми стають все більш різноманітними. У зв'язку з цим великого значення набувають
духовно-творчі починання, ініціатива, самодіяльність, активність особистості. Це може бути збирання
книг, особистих бібліотек, складання колекції музичних записів, відеофільмів, зйомка аматорських
фільмів, організація виставок своїх картин, декоративних виробів та ін.
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Нами проаналізовано, що потреби молоді досить різноманітні й залежать від віку людини, його
інтелектуального розвитку. У гуртожитку проживає молодь у віці 16–25 років, і на кожному віковому
етапі у неї проявляються домінантні потреби.
Так, потреба в глибоких і всебічних знаннях частіше спостерігається у молодих людей 19–21
років, звідси їх прагнення більше дізнатися нового, цікавого. Цьому їх прагненню повинні відповідати
і форми організації дозвілля.
У молоді 15-18 років переважають потреби в активному відпочинку і розвагах. Звідси їх прагнення до таких форм дозвілля, як дискотеки, розважальні вечори відпочинку. У той же час орієнтуватися
тільки на дані потреби не можна, бо це призведе до однобічності у розвитку тієї чи іншої групи
молоді. Слід організувати дозвілля в гуртожитку таким чином, щоб поступово розширити сферу
домінантних потреб мешканців.
Однією із форм організації виховного процесу у гуртожитку є підготовка та проведення
різноманітних заходів, методика організації та проведення кожного заходу має свою специфіку,
обумовлену конкретною метою, змістом, які сприяють успішній реалізації поставленого завдання.
Створення перед проведенням заходу відповідної психолого-педагогічної атмосфери –
предметного середовища, допомагає його активному сприйняттю. Наприклад, сформульоване у
несподіваному ключі оголошення приверне увагу більшості студентів. Підготовка до заходу передбачає барвисте оформлення приміщення, що сприяє поглибленому сприйняттю теми. Тут можна
використовувати плакат, графіку, живописні роботи, кольорові й світлові ефекти, музичний фон, художнє читання, виставки, графіті тощо.
До найскладніших форм виховної роботи в гуртожитку відносяться диспути, як найбільш
активна форма творчого мислення. Людина висловлює свою думку з конкретного питання, підтверджує цю думку аргументами, застосовує логічне мислення, показує вміння використовувати в
суперечці накопичені знання, формує культуру ведення суперечки.
Проводяться і літературні вечори, які зазвичай приурочують до ювілею відомого письменника
або поета. Підготовча робота колективу бібліотеки, викладачів, студради й головне - активне і зацікавлене ставлення студентів, дозволяють проводити вечори на високому художньому та змістовному
рівні, розкрити духовні пласти закладені в нашій історії та культурі.
Під час підготовки літературно-музичних вечорів до них включають музичні вікторини. Також
привертають увагу молоді "годинник музики", музичні вечори, присвячені творчості композитора або
одному з музичних жанрів.
Цікавою формою виховної роботи в гуртожитку є лекції, які проводяться із залученням кваліфікованих лекторів, планувати з урахуванням побажань студентів.
Найпопулярнішою формою дозвілля є вечори відпочинку, що поєднують танці та ігри, музику
та художнє слово, конкурси та вікторини.
Для адаптації першокурсників до умов організації навчання та дозвілля у ВНЗ у гуртожитку
проводяться огляди талантів першокурсників.
Конкурс проводиться у два тури: перший тур – відбірковий, другий – фінальний, за такими
номінаціями: естрадний і класичний вокал, естрадний і бальний танець, розмовний жанр, гра на
музичних інструментах.
До участі допускаються студенти-першокурсники, а також студенти старших курсів, які раніше
не брали в ньому участі або брали, але за іншою номінацією.
Загальне керівництво конкурсом здійснює оргкомітет, при якому створюється журі (із залученням фахівців з вокалу, танцю). Журі оцінює кожен конкурс і кожну номінацію за десятибальною
системою.
Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами лауреатів ВНЗ та цінними подарунками,
учасники – дипломами учасників та пам'ятними сувенірами.
Вечір відпочинку в гуртожитку – своєрідний сімейний вечір, який створює умови для емоційної
розрядки людини, для відновлення його фізичних та інтелектуальних сил, це комплексний масовий
захід, який відрізняється різноманітністю форм пізнавального та розважального характеру,
широкими можливостями активної участі і прояву здібностей його учасників.
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Творчі об'єднання молоді як клуби за інтересами, сприяють самореалізації особистості у сфері
вільного часу. Добровільно об'єднуючись в групи на основі спільності інтересів, порівняно усталеному
рівні домагань і прагнень, учасники таких аматорських клубів отримують можливість займатися
творчістю.
У клубному об'єднанні проводяться показ та обговорення тематичних програм, зустрічі з
професійними, аматорськими та індивідуальними виконавцями, вечори відпочинку.
Постійно працюють клуби за інтересами під керівництвом вихователів, але під час планування
враховуються пропозиції студентів учасників клубу.
Виховувати у студентів почуття любові, відповідальне батьківство під час створення сім'ї – це
завдання клубу під назвою ‚Він і вона. Кохання і сім'я‛. Метою клубу за інтересами ‚Гуртожиток –
наш дім, ми всьому господарі‛ є навчити молодь бути господарем, ощадливо користуватися
державним і особистим майном. Важливим елементом у вихованні студентської молоді –це здоровий
спосіб життя. Тому на засіданні клубу ‚Здоров'я та здоровий спосіб життя‛ розглядають шкідливість
тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, на засідання клубу запрошується
психолог, викладачі юридичних дисциплін, які знайомлять із відповідальністю перед законом.
Бути хорошою господинею, вміти смачно готувати студентки навчаються у клубі ‚Смачно,
швидко, економно‛. На засіданнях знайомлюються з рецептами швидкого приготування страв та
обов'язково проводять практичні заняття.
Традиційними в навчальному закладі є вечори відпочинку для студентів першого курсу навчання ‚Зустрічі і знайомства‛, ‚Під знаком зодіаку‛, а також ‚Ярмарки сміху‛, ‚Міжнародний День
студентів‛, ‚Свято Андрія‛, ‚День Святого Валентина‛ та ін. Вихователі гуртожитку проводять бесідидиспути, ознайомлення та обговорення цікавих статей та публікацій, конкурси на найкращий вірш чи
виконання пісні.
Самовиразитись, показати витвори рук людських, самобутньої культури українського народу,
студенти мають можливість взявши участь у святі народної творчості ‚Щоб не вмирало джерело...‛.
Кожна нація має свої традиційні свята та обряди. У гуртожитку заздалегідь студенти починають
готуватися до традиційних свят ‚Калита‛, ‚Українські вечорниці‛ та ін. а також беруть участь у різних
заходах, відкритих виховних годинах.
На високому рівні проводиться й спортивно-масова робота в коледжі, а студенти, які проживають в гуртожитку, беруть активну участь у спортивних секціях та змаганнях.
Чіткої організації культурного відпочинку і дозвілля студентської молоді у гуртожитках можна
досягти лише за цілеспрямованої роботи адміністрації, студентських рад, кафедр гуманітарних наук і
спеціальних кафедр на основі розвитку студентського самоврядування та творчої активності молоді,
виховних заходів, що проводяться.
Виховання благородства та душевної краси, уміння поводити себе в суспільстві, відповідати за
свої вчинки сприяють бесіди на морально-етичні теми.
У гуртожитку проживають дівчата і юнаки від 15 до 22 років. Тому значна увага в виховній
роботі приділяється сімейно-статевому вихованню. У виховній роботі знаходять місце проблеми,
пов'язані з моральною підготовкою молоді до сімейно-шлюбних відносин та питання тендерного
виховання. Цей напрям роботи проходить в тісному контакті з батьками студентів, у зустрічах з
лікарями-сексопатологами, юристами, венерологами, гінекологами та психологами.
Не залишаються поза увагою студенти-сироти, напівсироти, з багатодітних сімей. Добре слово,
ласкава посмішка, доброзичливість, чуйність допомагає таким студентам розкритися, що дає можливість вивчити їх індивідуальні якості.
Під час використання форм і засобів виховної роботи в гуртожитку необхідно виконувати такі
педагогічні умови, як: облік вікового, освітнього і культурного рівня, інтересів і запитів, а також
індивідуальних особливостей юнаків і дівчат; проведення дозвіллєвих заходів систематично, за
заздалегідь складеним планом; залучення до підготовки та проведення заходів всіх мешканців, що
сприяє взаємній відповідальності за доручену справу.
Процес соціалізації залежить від різних чинників, пов’язаних з навчанням і побутом студентів, в
організації якого бере участь студентське самоврядування.
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Метою студентського самоврядування гуртожитку є участь студентів у соціальному житті й має
такі функції: соціальний захист молоді, а також розвиток сфери діяльності органів студентського
самоврядування, притаманне для гуртожитку, а саме: дозвілля, спорт, студентські ЗМІ, відносини з
адміністрацією коледжу та гуртожитку, права студентів, допомога в організації гуртків та клубів за
інтересами.
Значення студентського самоврядування для формування особистості спеціаліста, його
громадської відповідальності за доручену справу важко переоцінити, проте донині немає єдиної
думки про можливості та межі самоврядування, а виховні процеси послаблені та й в основному
залежать від волі й майстерності педагогів, кураторів, ініціативи адміністрації та традицій
навчального закладу.
Практика вищої школи переконує, що у процесі розвитку суспільства змінюється зміст і
напрями виховання, які спрямовані на зміну свідомості, світогляду, психології, ціннісних орієнтацій,
знань і способів діяльності особистості.
Виховна робота в гуртожитку, як повноцінне сприяння становленню соціально компетентної
особистості, можлива лише за реалізації всіх напрямів виховної роботи. Однак недостатня увага або
невикористання виховного потенціалу гуртожитку гальмує реалізацію завдань вищого навчального
закладу – становлення соціально компетентної особистості випускника.

Вінницький національний технічний університет
Писклярова А. В.,
проректор звиховної
роботи

Координація виховної роботи у гуртожитку
Виховна робота у гуртожитках ВНТУ орієнтована на гармонійний, інтелектуальний, культурний
та світоглядний розвиток особистості студента та формування національної свідомості, працелюбності, дисциплінованості та відповідальності.
Виховна робота у студентському гуртожитку здійснюється згідно з комплексною програмою
виховної роботи та гуманітарної політики, яка складається з п'ятнадцяти розділів: організаційнометодичне забезпечення виховного процесу; культурно-просвітницька робота та організація
студентського дозвілля; національно-патріотичне та громадянське виховання; культурнопросвітницька робота науково-технічної бібліотеки; екологічне виховання і захист довкілля; оздоровчо-спортивна робота; робота з іноземними студентами; правове виховання та забезпечення охорони порядку в гуртожитках та на території університету; робота освітньо-ґендерного центру; соціологічні дослідження та соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу; робота
служби психологічної підтримки; робота студентського самоврядування студмістечка. Кожен розділ
програми містить перелік заходів щодо управління виховною роботою у гуртожитках університету,
поточного і перспективного планування та координації соціально-педагогічної роботи зі студентами
заступників з виховної роботи деканів факультетів, кураторів академічних груп, студентської ради
студмістечка, організації дозвіллєвої діяльності мешканців гуртожитків. Програма щорічно затверджується на Раді з виховної роботи та Вченій раді університету.
Координатором виховного процесу у ВНТУ є Рада з виховної роботи, яка забезпечує якісну
організаційну та методичну основу для реалізації завдань соціально-виховної роботи зі студентською
молоддю, розробляє основні напрямки виховної роботи, координує роботу загальноуніверситетських
і факультетських структур з проблем виховання, сприяє створенню інноваційних форм та методів
роботи зі студентами-мешканцями гуртожитків, вирішує питання поселення та виселення студентів,
координує роботу кураторів академічних груп, співпрацює з органами студентського самоврядування
та студентським профспілковим комітетом.

64

Рада студентського самоврядування спільно з адміністрацією і профкомом бере активну участь
у розподілі місць для поселення в гуртожитки університету, представники органів студентського
самоврядування є членами стипендіальних комісій. Органи студентського самоврядування тісно
співпрацюють зі студентським профкомом у справах правового та соціального захисту студентів.
Для підтримання порядку створено загони як самостійний підрозділ Студентського самоврядування, які забезпечують порядок в гуртожитках та на території університету. Діяльність загону
будується на принципах законності, поваги до особи, взаємодії зі студентськими колективами,
громадськими організаціями, адміністрацією університету, працівниками правоохоронних органів.
Члени загону поважають гідність особи і виявляють до неї гуманне ставлення, захищають права
студента незалежно від його соціального походження, майнового та іншого стану, расової та
національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та
інших переконань. З-поміж мешканців гуртожитку також створюються ремонтно-будівельні бригади,
які беруть участь в укріпленні матеріально-технічної бази студентських гуртожитків протягом
навчального року та під час канікул.
Сьогодні в університеті багато уваги приділяється естетичному вихованню студентів, організації
дозвілля молоді. Створено університетський центр молодіжного дозвілля, який розвиває творчі
здібності, художні таланти й аматорство студентської молоді. При клубі організована робота
колективів художньої самодіяльності, гуртків за інтересами. Художні самодіяльні колективи активно
залучаються до підготовки й проведення різних масових заходів.
Художні, колективи університету беруть участь у різноманітних святах та театралізованих
виставах міського, обласного і всеукраїнського рівнів та забезпечують концертні програми у дні свят.
Організація фізичного виховання в університеті органічно поєднує академічні, тренувальні й
самостійні заняття, які відбуваються в клубах за спортивними інтересами або за індивідуальними
планами. Оздоровчо-методичне забезпечення в університеті здійснюється через медичний пункт та
санаторій-профілакторій, що діють при гуртожитках університету, амбулаторно обслуговують
студентів відповідно до затвердженого графіка.

Вінницький технічний коледж
Шевчук Н., заступник
директора з виховної роботи,
Вінницького технічного коледжу

Формування соціальних компетенцій студентів
Гуртожиток Вінницького технічного коледжу був збудований і заселений студентами у 1970
році. Виховна робота в гуртожитку доповнює багатогранну систему навчально-виховної роботи у
коледжі.
Гуртожиток знаходиться на самообслуговуванні, тому великі повноваження делеговані
студентському комітету, який спільно зі студентським профкомом та вихователями займається поселенням студентів, сприяє створенню морально-психологічного клімату, стежить за виконанням
Правил внутрішнього розпорядку.
У гуртожитку проживає понад 350 студентів, склад яких щорічно оновлюється на третину.
Отож, від поля педагогічних спостережень, до поля конкретних дій, іде пошук стилю керування
виховним процесом у студентському гуртожитку.
Гуртожиток систематично відвідують класні керівники. Є години прийому практичним психологом. Періодично запрошуємо батьків. Проводимо збори мешканців гуртожитку, зустрічі в секціях,
індивідуальні бесіди та інструктажі, екскурсію – знайомство зі службами гуртожитку, з Правилами
внутрішнього розпорядку та санітарно-гігієнічними нормами проживання, роботою студентського
самоврядування – так розпочинаємо кожен новий навчальний рік.
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З перших днів поселення в процес пом’якшення адаптації включаються: адміністрація коледжу,
психологічна служба, батьки, студентський профком та виконком студентської ради,
щодо студком гуртожитку і, звичайно, педагоги-куратори груп та вихователі гуртожитку. Саме
тут складаються ділові партнерські стосунки педагог – студент, студент – студент, рівний – рівному.
Створення сприятливих умов для соціального становлення і самореалізації, чітка система у
роботі, комплексний підхід допомагають студентам швидше адаптуватись до нових умов проживання, включитись у цей складний життєвий процес: самостійно вирішувати побутові проблеми,
організовувати своє харчування, налагоджувати стосунки з мешканцями гуртожитку, брати активну
участь у громадському житті.
Координують та направляють роботу органів студентського самоврядування вихователі гуртожитку, заступник директора з виховної роботи. Спільно з педагогами-наставниками студком залучає
студентів до вирішення важливих питань, життєвих потреб, сприяє формуванню почуття господарів
у своєму домі, пропагує здоровий спосіб життя, організовує дозвілля.
Гуртожиток знаходиться на самообслуговуванні. Щоденні чергування на поверхах знаходяться
під контролем студкому. Значна увага приділяється безпеці життєдіяльності, житлово-побутовим
питанням, збереженню майна. Здійснюються заходи щодо економії електроенергії, газу та води.
Систематично студком організовує рейди перевірки житлових кімнат, секцій, місць загального
користування, кухонь. Оголошуються санітарні дні секцій і поверхів, результати яких фіксуються в
журналі. Якщо є порушення – студком обговорює їх на засіданнях, інформує адміністрацію коледжу,
вносить свої пропозиції щодо їх усунення.
Студком гуртожитку спільно зі студентським профкомом взяли на себе зобов’язання на правах
рівний – рівному надати практичну допомогу кожній секції, конкретно кожному студенту: скласти
розпорядок дня, провести вибори старости, організувати в секції чергування за графіком і допомогти
створити затишок у кімнатах. Тут і рекомендаціїпідготовки до занять, до організації раціонального
харчування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, викорінювання шкідливих звичок, загартування,
і до багатьох інших проблем, з якими щоденно зустрічаються наші підопічні.
Взагалі, виховати, навчити і виплекати в сьогоднішніх умовах студентський актив, це дуже
кропітка і нелегка справа. Ми, педагоги, як ніхто гостро відчуваємо посилення негативних тенденцій у
молодіжному середовищі, відсторонення значної частини студентів від свідомого протистояння
деструктивним явищам, інертне ставлення до пріоритетів здорового способу життя, песимізм, байдужість тощо.
Провідну роль у стимулюючих методах відіграють особисті відношення та стосунки педагогів і
студентів. Тільки особистість може виховати особистість. Ми маємо справу з молодою людиною, а
об’єктом праці є жива душа. Наше найважливіше педагогічне завдання – відкрити у кожній молодій
людині її здібності, можливості і максимум знань про тих, кого виховуємо. В першу чергу
індивідуальні риси особистості, здоров’я, сильні і слабкі сторони розумового розвитку, прислухатись
до них. Це приносить і студентам, і нам, педагогам, лише позитивний результат.
Кожен студент має тільки йому одному притаманні властивості пізнавальної діяльності,
емоційного життя, волі, характеру, кожен потребує індивідуального підходу.
Все це неможливо без знань загальної вікової соціальної психології. Наш практичний психолог
з психологічною службою та гуртком ‚Асистенти психолога‛ проводить дослідження, соціологічні
зрізи, пропаганду соціологічних та психологічних знань, заходи з формування успішної особистості,
це такі активні форми як дискусія, бесіда, психологічний практикум, тренінги, психолого-педагогічний консиліум, ділова гра, психо-діагностичні дослідження з вивчення самотності серед мешканців
гуртожитку. Втілюється на практиці соціальний проект ‚Дорослішай на здоров’я‛, метою якого є
формування здорового способу життя, усвідомлення цінності здоров’я, як основи успішної
самореалізації, відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, репродуктивного
здоров’я, основ відповідального батьківства. Систематично проводяться тренінги ‚Ахілесова п’ята ХХІ
століття ВІЛ/СНІД‛ щодо запобігання розповсюдження ВІЛ/СНІД та формування відповідальної
поведінки. Це допомагає вихователям гуртожитку і кураторам груп внести корекцію у напрями й
зміст роботи із формування соціально і психологічно здорової особистості.
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Традиційним стало ‚Свято новосела‛ для студентів груп нового набору, на якому гостинно
приймають у студентську сім’ю першокурсників, які в свою чергу ‚захищають‛ свої таланти, а
студком ‚видає‛ рекомендації новоселам.
Ненав’язливі поради, цікаві заходи в гуртожитку були й залишаються сьогодні святом душі та
радості. Традиційним стали вечори відпочинку ‚Осінній вернісаж‛, ‚Новорічний бал‛, ‚Козацькому
роду нема переводу‛, ‚Тетянин день‛, ‚День освідчення в коханні‛, ‚Масляна‛, ‚Ярмарок‛ тощо.
Систематичними стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальними
працівниками, лікарями. У гуртожитку проводяться бесіди, зустрічі, диспути, конкурси, вечори,
тематичні свята, змагання з настільного тенісу, шахів, шашок.
Щорічно студком гуртожитку спільно з адміністрацією оголошує і проводить конкурс на
кращий поверх і кращі секції гуртожитку. Це стимулює, адже секції-переможці нагороджуються
цінними подарунками. Підсумкові свята поверхів так і називаємо – ‚День поверху‛ (2-го, 3-го, 4-го, 5го). А в кінці навчального року на традиційному святі ‚Гуртожиток – наш дім, а ми його господарі‛
підбиваємо підсумки, вручаємо нагороди.
Бажаними в гуртожитку є виїзні засідання тематичних клубів ‚Червона калина‛, ‚Подруга‛,
‚Спілкування‛. На гостини запрошує мешканців гуртожитку ‚Світлиця‛, поетична вітальня.
Підвищити рівень духовної культури, познайомитися з чарівним світом музики мешканці
можуть завдяки музичній вітальні ‚Крок до зірок‛. Тут студенти набувають навичок вокального співу,
роблять перші спроби у створенні авторської пісні, вчаться писати фонограми, бути ведучими свят,
конкурсів, брейн-рингів.
У гуртожитку під керівництвом вихователів працює клуб ‚Господарочка‛, де студенти вдосконалюють свої вміння в приготуванні їжі, проводять конкурси на краще приготування студентської
вечері.
Участь мешканців гуртожитку у підготовці й проведенні різноманітних заходів сприяє
формуванню дружніх міжособистісних стосунків між студентами, вихователями, педагогами-наставниками, батьками.
Виховуючи у молодої людини почуття гуманізму, милосердя, терпимості, доброзичливості,
порядності, навчити жити й спілкуватися в колективі, поважати інших – це наша мета і наше надзвичайно важливе завдання, найпотрібніше і найголовніше у досягненні мети. Адже вміло організована
система виховання студентської молоді формує повноцінну особистість та індивідуальність.
За 3–4 роки проживання в умовах гуртожитку молоді люди здружуються, отримують ті
позитивні емоції, яких не можна досягти в аудиторіях, лабораторіях і залах. Музика, пісні, танці,
неформальні зібрання, періодично студентська кав’ярня, святкування днів народження, підготовка і
проведення вечорів, вікторин, диспутів, зустрічей, дискотек. А за цим довіра, признання, гарні стосунки та спогади.
Обов’язки чергового по поверху
1. Згідно з графіком заступає на чергування з 18 00 до 1800 наступного дня.
2. Забезпечує дотримання Правил користування газовими плитами, електричною енергією,
каналізацією.
3. Підтримує в нормі санітарний стан кухонь та коридору. Періодично проводить вологе прибирання.
4. Несе матеріальну відповідальність за завдані матеріальні збитки, якщо не виявлено
порушника.
5. Слідкує за дотриманням мешканцями поверху Правил внутрішнього розпорядку. У разі
виявлення порушень записує зауваження і пропозиції у журнал та інформує студентський комітет
гуртожитку.
6. Після закінчення чергування передає повноваження наступному черговому, інформує про
санітарний стан та дотримання на поверсі відповідних Правил старосту і вихователів.
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Обов’язки старости секції
1. Відповідає за виконання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в студентському
гуртожитку Вінницького технічного коледжу та вживає заходів до порушників Правил.
2. Доповідає про порушення Правил внутрішнього розпорядку старості поверху, голові
студентського комітету і вихователям гуртожитку.
3. Забезпечує оформлення кімнат, секції відповідно до чинного Положення. Організовує участь
у конкурсі на кращу секцію гуртожитку.
4. Несе матеріальну відповідальність за завданні матеріальні збитки, якщо не виявлено порушника.
5. Розробляє графік чергування мешканців у секції та забезпечує його виконання.
6. Організовує виконання мешканцями секції пропозицій та зауважень, які поступають у період
перевірок студентським комітетом гуртожитку, вихователів та завідувача гуртожитком.
7. Організовує ремонт в кімнатах секції до першого липня. Залишає ключі від кімнати секції в
чергового по гуртожитку.
Обов’язки старости поверху
1. Забезпечує виконання старостами секцій та мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку: доповідає про їх порушення голові студентського комітету, вихователям
гуртожитку.
2. Оформляє відповідно до Положення куточок старости поверху та підтримує його в
належному вигляді. В разі необхідності вносить відповідні зміни.
3. Розробляє графік чергування мешканців на поверсі та забезпечує його виконання.
4. Організовує і проводить щотижневу перевірку санітарного стану кімнат, секцій. Результати
перевірки висвітлює в екрані чистоти.
5. Спільно зі студентським комітетом гуртожитку, вихователями організовує для мешканців
поверху дозвілля, використовуючи для цього спеціальні приміщення.
6. Забезпечує відшкодування матеріальних збитків, які були нанесені мешканцями в коридорі,
кухні, в кімнатах відпочинку і в побутовій кімнаті.
7. Турбується перед завідувачем гуртожитку про забезпечення освітлення в кімнатах, секціях, в
коридорі і кухнях, про виниклі проблеми з каналізацією.
8. Проводить щотижня зібрання старост секцій щодо дотримання Правил внутрішнього розпорядку.
Обов’язки чергового викладача по гуртожитку
1. Домагатися виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку
Вінницького технічного коледжу всіма мешканцями гуртожитку.
2. Під час чергування здійснювати обхід поверхів, підтримувати зв’язок з черговими поверхів,
секцій, кімнат. Під час виявлення порушень вживати необхідних заходів.
3. Дозволяти вхід у гуртожиток при пред’явленні й залишенні документа, який підтверджує
особу, у встановлені дні й години. Ретельно вести облік відвідувачів.
4. Вести записи в спеціальний журнал про відвідувачів, записувати свої зауваження і пропозиції.
5. Працювати у тісній співдружності з вихователями, вахтером і охоронцем.
6. Після закінчення чергування доповідати про виявлені порушення заступнику директора з
виховної роботи.
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Калинівський технологічний технікум
Печевсита О.В., заступник директора
з виховної роботи;
Кирилюк В.Д., вихователь гуртожитку

Організація виховного процесу в гуртожитку
Виховну роботу у гуртожитку розглядаємо як цілісний організм, що складається із взаємопов’язаних компонентів:
комплексу виховних цілей, суб’єктів виховного процесу (вихователь-вихованець), їхньої
взаємодіяльності, спілкування, відносини, змісту і методів організації виховання, управління процесом;
принцип творчої діяльності, що означає спрямування виховання на розвиток творчих сил,
особистості, вільне виявлення свого „Я‛, свободи вибору рішень і реалізації ініціативи;
демократизації як співробітництва педагогічних працівників та студентів у розв’язанні завдань
їхньої життєдіяльності, усунення авторитарного стилю виховання, утвердження форм, які сприяють
демократичній культурі особистості (насамперед, студентського самоврядування);
гуманізації взаємин педагогічних працівників сприйняття вихованця як вищої соціальної
цінності, визначення його права на свободу, соціальний захист і вільний розвиток за умови забезпечення єдності вимог і поваги до особистості.
Педагогічне прогнозування здійснюється на основі діагностики, яка починається з всебічного
аналізу стану виховної роботи, вивчення контингенту студентів старшого підліткового та молодшого
юнацького віку, для яких характерне, з одного боку – професійне самовизначення, соціальна адаптація і формування життєвої перспективи, прагнення до самостійності, а з другого – емоційна нестабільність, неадекватна самооцінка, суперечливість психологічних прагнень, ціннісних установок.
Врахування цих особливостей дасть можливість конкретизувати завдання виховної роботи, вибрати
оптимальні шляхи і засоби їх реалізації; здійснити доцільне закріплення кураторів, майстрів
виробничого навчання, вихователів гуртожитку, керівників виховних підрозділів, розподіл їхніх
обов’язків.
Методична і культурно-масова робота в гуртожитку технікуму здійснюється згідно з річним
планом виховної роботи (додаток 1). Значна увага приділяється виховним заходам, тому що до них
можна залучати більшу кількість студентів, розкривати їхні творчі здібності, поповнювати багаж
знань. У гуртожитку проводяться такі заходи: ‚Хто спритніший?‛ (змагання між командами
першокурсників), ‚Вечір відпочинку до Дня закоханих‛, ‚Граматика сімейного життя‛, ‚Алкогольний
геноцид‛, ‚Стоп! Наркотик‛, ‚Традиції та звичаї українського народу‛, ‚Молодіжні течії в Україні‛,
‚Материнське благословення‛, ‚Кмітливі та умілі‛, ‚Моє місто Калинівка‛, тематичний вечір,
присвячений Лесі Українці ‚Українка по крові й духу‛, ‚Христове Воскресіння.‛ ‚Писанковий
розпис‛, ‚Запобігання злочинності серед молоді‛, ‚Шкідливі звички та їх профілактика‛, вечір,
присвячений творчості С.В. Руданського ‚Автор сатиричного жанру‛, ‚Т.Г. Шевченко – поет, художник, мислитель‛, ‚Спиртовий вир. Як оминути?‛.
Під час проведення виховних заходів використовуються педагогічні методи: бесіда-спілкування,
бесіда-роздум, дискусія, круглий стіл з використанням мультимедійного проектора, година вільного
спілкування з елементами анкетування. Естетичне оформлення аудиторій, зовнішній вигляд
учасників, музичний супровід, літературні інсценівки з використанням різноманітного реквізиту
сприяють створенню відповідної атмосфери та ефективності.
Під час проведення заходу ‚Граматика сімейного життя‛ було запрошено сімейного психолога
Лічман О.В., яка запропонувала тести на визначення психологічного стану за малюнком.
Виховний захід ‚Шкідливість куріння‛ супроводжувався показом фільму про шкідливий вплив
куріння на організм людини та проводилося анкетування студентів.
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Творчі навички студенти проявили на майстер-класі з виготовлення троянд з осіннього листя,
який проводився під час виховного заходу ‚Осіння симфонія‛. Захід розпочинався з перегляду фільму
про красу осені.
Підбиття підсумків заходів дає можливість оцінити ефективність діяльності кожного студента,
обмінятись думками, поділитись досвідом, а також зробити висновок про результативність та ефективність роботи.
Плідно працює зі студентами соціальний педагог, до обов’язків якого відносяться:
 вивчення соціального статусу мешканців гуртожитку;
 виявлення неформальних молодіжних об’єднань;
 аналіз впливу мікросередовища, в якому живуть і навчаються студенти;
 дослідження особливості сімей студентів, та вплив сімейного виховання;
 виявлення джерела негативного впливу мікрорайону, де проживають студенти;
 дослідження та спостереження соціальної ситуації в гуртожитку, позитивних та негативних
сторін: проведення бесід і тестів;
Проведення виховних годин; зустрічей в позааудиторний час; індивідуальних бесід.
Робота щодо дотримання соціально значущих норм і правил поведінки, обов’язково записується до облікової книги правопорушень студентів. Для цього проводяться:
індивідуальні бесіди з правопорушниками, відвідування їх сімей;
попередження негативних явищ в студентському середовищі;
піклування та рішення соціальних потреб студентської молоді;
здійснення соціально-педагогічного супроводу навчально-педагогічного процесу (виховні години);
патронаж соціально незахищених категорій дітей (рейди по квартирах) згідно зі списком;
координація соціально-корисної діяльності студентів: спортивні заходи, волонтерський рух,
художня самодіяльність;
формування демократичної системи взаємостосунків між молоддю, а також між дітьми та
дорослими (загальні збори, бесіди);
сприяння розкриттю здібностей талантів, обдарованих студентів (загальнотехнікумівські
заходи);
залучення громадських організацій, творчих спілок, окремих громадян до культурно-освітньої,
профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів робіт (районна соціальна служба,
відділ спорту та молоді);
проведення занять із профілактики правопорушень серед студентів (лекції та бесіди з
представниками МВС);
запобігання будь яким формам насильства фізичних чи психологічних (лекції та тести,
опитування та бесіди); вживанню студентами алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння.
Цикл лекцій:
‚Не переступи межу‛.
‚Поміняй цигарку на цукерку‛.
‚СНІД – загроза 21 століття‛.
‚Здорова родина – могутня країна‛.
Пропаганда здорового способу життя.
Підтримка і допомога в проведені всіх спортивно-масових заходів, які відбуватимуться за
участю студентів технікуму.
Зацікавила студентів зустріч з психологом Лічман О.В., яка провела цикл лекцій ‚Хто я такий‛
для покращення розуміння своєї особистості. Кінцевою метою даного циклу було проведення
дозвілля молоддю з культурно-розважальною програмою.
Культурно-дозвіллєва діяльність в гуртожитку –це багатогранна, цілісна система, яка включає
педагогічні методики й технології, що створюють можливості вибору змісту, форм і засобів виховання
студентської молоді, забезпечують альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її
інтересів, пізнавальних та інтелектуальних можливостей. Це частина виховної системи, що
спрямована на розвиток особистості та створення культурних цінностей. При цьому ефективність
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культурно-дозвіллєвої діяльності досягається не внаслідок збільшення кількості виховних заходів, а
шляхом підвищення їхньої якості. У процесі організації дозвілля є елементи творчості, коли студенти
із суб’єктів споживання перетворюються на суб’єктів творення.
Як приклад проведення дозвілля пропонується гурткова робота в різних напрямках, наприклад,
гурток ‚Молода господарочка‛, де студенти знайомляться з азами кулінарії, що допомагає їм
освоїтись у побуті й сміливо увійти в доросле життя.
У технікумі працюють гуртки, які допомагають студентам підтримувати належний фізичний
розвиток, а саме: секція з фітнесу, стрілецька секція (пневматична зброя), секція з атлетизму, секція з
баскетболу та міні-футболу.
Проводилась виставка робіт з пластику ‚Казкові персонажі‛ студента гр. М-11 Задорожного
Ігоря.
Виставка вишиванок та вишитих картин руками студентів. На виставці були виставлені вироби,
які вишивали бабусі та прабабусі.
Також була організована картинна галерея, на якій були виставлені роботи студентів
аквареллю, гуашшю.
Під час проведення виховного заходу ‚Осіння симфонія‛проводився конкурс на кращу ікебану.
Проводячи конкурси ‚Краща секція гуртожитку‛ та ‚Краща кімната гуртожитку‛ студенти
проявили фантазію та творчість в естетичному оформленні секцій.
У гуртожитку технікуму працює Студентська рада, що проводить роботу з дотримання студентами правил та норм проживання, запобігання вживання алкоголю, наркотичних речовин, викорінення шкідливих звичок, виховує почуття відповідальності за збереження державного майна,
електроенергії, води, тепла, покращення санітарного, житлово-побутового обслуговування мешканців. Рада захищає приватні інтереси мешканців, бере участь в організації самообслуговування
студентів, розглядає персональні справи мешканців, які порушують правила поведінки та режим дня,
визначає кімнати-переможці санітарного стану.
Студентська рада організовує роботу серед студентів, пов'язану з санітарними та житловопобутовими умовами, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та
перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідна комісія
Студентської ради гуртожитку. Комісії, які забезпечують роботу гуртожитку за основними напрямами: санітарна; житлово-побутова; культурно-масова; фізкультурно-масова і здорового способу
життя, сектор інформації.
Студентська рада гуртожитку спільно з адміністрацією гуртожитку та студентським профкомом контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку; бере участь у розробці
порядку поселення на новий навчальний рік; проводить роботу з виявлення та попередження
мешканців гуртожитку, які мають заборгованість з оплати за гуртожиток; перевіряє дотримання
студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки під час користування електричними, газовими та іншими приладами,
користування меблями та іншим інвентарем житлових приміщень згідно з типовими нормами;
виховує у мешканців ощадливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та
благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку,
розвитку інших форм самообслуговування; контролює додержання мешканцями правил
внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів на їх неухильне дотримання,
проводить роз'яснювальну роботу для запобігання правопорушень та порушень правил внутрішнього
розпорядку; контролює роботу громадського формування з охорони громадського порядку, членами
якої є мешканці гуртожитку; бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року та його
ремонті; організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.
Студентська рада гуртожитку має право:
порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку про поліпшення у гуртожитку
житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;
контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та м'якого інвентарю
серед мешканців даного гуртожитку;
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застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського впливу
(зауваження, попередження, догана тощо);
за необхідності залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації та
кваліфікованих спеціалістів, представників Студентського парламенту Вінниччини.
План роботи Студентської ради. (Додаток 2).
Члени Студентської ради беруть активну участь у проведенні виховних заходів гуртожитку
технікуму, надають допомогу в підготовці та проведенні, залучають студентів, проявляють творчі
здібності, знаходять потрібний матеріал.

Красноградський технікум механізації сільського господарства
імені Ф.Я. Тимошенка
Федорович Т.О.,
вихователь гуртожитку

Форми і методи виховної роботи в гуртожитку
Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно
свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними
якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової
культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
Досягненню цієї мети сприяє застосування різноманітних форм виховної роботи: читацькі
конференції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, диспути, лекції, бесіди. Вони спрямовані
на виховання студентської молоді в дусі людяності, самосвідомості, пріоритету загальнолюдських
цінностей, усвідомлення суті демократії, формування історичної пам'яті, поваги до історичного
минулого своєї країни, народу.
Взаємодія вихователя з іншими учасниками
навчально-виховного процесу
Адміністрація, циклові комісії, куратори студентських груп, керівники гуртків і клубів за
інтересами, керівники практики, органи студентського самоврядування, рада з профілактики правопорушень, бібліотека, батьки студентів, обласні, міські наукові та культурні установи.
Ефективність виховної роботи
подяки і заохочування;
кількість порушень дисципліни;
наявність стягнень і зауважень;
ефективність раціональних пропозицій та ініціатив щодо покращення життя в гуртожитку.
Плани роботи
План виховної роботи
Плани роботи гуртків та клубів за інтересами
Плани роботи Ради гуртожитку
Графік чергування в гуртожитку
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Ведеться облікова документація
Облік відвідування гуртожитку сторонніми особами
Облік порушень правил проживання після 23 години
Навчальна робота
Зміст, форми,
Термін
методи роботи
виконання
Контроль за організацією самопідго- Постійно
товки студентів

Федорович Т.О., навчальний
сектор

2

Консультаційна робота викладачівпредметників

Федорович Т.О., навчальний
сектор

3

Випуск екрана підготовки до сесії та Зимова сесія,
здача сесії
літня

Федорович Т.О., навчальний
сектор

4

Щоденна інформація студентів висвітле- Постійно
на на екрані успішності

Федорович Т.О., навчальний
сектор

5

Встановлення термінів ліквідації
заборгованості

Федорович Т.О., навчальний
сектор

з\п
1

Постійно

Постійно

Відповідальні

Індивідуальна робота
Вихователь постійно проводить індивідуальну роботу зі студентами, які проживають у гуртожитку у вигляді бесід, консультацій, порад тощо. Студенти часто звертаються за допомогою до
вихователя з різними питаннями, а також питаннями особистого характеру і завжди отримують
підтримку, гарну пораду чи консультацію. Вся індивідуальна робота, яка проводиться зі студентами
ведеться у відповідному журналі, який знаходиться у вихователя.
Робота з батьками
Вихователь постійно проводить роботу із батьками студентів, які проживають у гуртожитку. Це
бесіди під час відвідування батьків гуртожитку та на батьківських зборах, телефонні зв’язки, а також
письмові зв’язки у вигляді листів або повідомлень (за потреби). Вся робота з батьками ведеться у
відповідному журналі, який знаходиться у вихователя.
Робота з кураторами студентських груп, завідуючими відділеннями,
заступниками директора
Важливу роль у вихованні відіграють куратори груп, завідуючі відділень та заступники
директора. Вони постійно відвідують гуртожиток з перевірками і роблять відповідні записи у
спеціальному журналі. У гуртожитку, згідно з графіком чергування викладачів КТМСГ, постійно
чергують чергові викладачі. Вони проводять перевірки санітарного стану кімнат та місць загального
користування, бесіди та консультації з дисциплін, що викладають. Свою проведену роботу вони
записують у відповідному журналі.
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Робота вихователя з Радою гуртожитку з питань розвитку та удосконалення
студентського самоврядування
У гуртожитку існує і працює Рада гуртожитку. У її склад входять: Голова Ради гуртожитку, староста гуртожитку, старости поверхів гуртожитку, секретар, а також сектори: санітарно-побутовий,
культурно-масовий, навчальний, спортивний. Разом з вихователем вони виконують план Ради
гуртожитку. Один раз на місяць проводять засідання Ради гуртожитку, де вирішують важливі
питання. Протоколи засідань веде секретар у журналі ‚Протоколи засідання Ради гуртожитку‛.
Житлово-побутова робота
Неодмінними умовами створення побуту студентів, що проживають у гуртожитку, є порядок,
чистота, відповідне естетичне оформлення побутових приміщень.
Щодо створення відповідного затишку та санітарного стану прикладаються зусилля працівників
та мешканців гуртожитку.
Для створення затишку приміщення у гуртожитку оформленні квітами та декоративними
рослинами. Стіни секцій, кімнат відпочинку експонатами художньої творчості студентів, картинами,
фотографіями.
Організований контроль за додержанням студентами правил особистої гігієни. Кожного вівторка самими студентами, а саме санітарно-побутовим сектором, Головою Ради гуртожитку та
старостами перевіряється порядок і чистота кімнат та місць загального користування. Результати
санітарного стану фіксуються у ‚Екрані санітарного стану‛, який ‚вивішується‛ на відповідному місці
на інформаційному стенді. Це є елементом самоврядування студентів у гуртожитку.
У гуртожитку існує чергування студентів згідно з графіком Після чергування йому видається
довідка, яка засвідчує причину його відсутності на заняттях.
У гуртожитку проводиться конкурс на кращу кімнату поверху та кращу кімнату гуртожитку.
Окрім цієї роботи вихователь щоденно проводить контроль житлово-побутових умов і під час
виявлення зауважень проводить відповідні заходи.
Основними завданнями виховання в Красноградському технікумі механізації сільського
господарства імені Ф.Я.Тимошенка є :
 підготовка національно свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального
генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність
діяльності майбутніх спеціалістів;
 виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої
загальної, політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та
валеологічної культури;
 створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури,
залучення до різних видів творчості (науков-дослідної, культурно-просвітницької, суспільногуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо);
 формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до
участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;
 усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадського
обов’язку;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи,
гармонії з природою, поваги до жінки, любов до рідної землі;
 збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні й створенні національно-культурних
традицій регіону, міста навчального закладу;
 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та
власних інтересів;
 пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та запобігання правопорушенням.
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 поліпшення консультативно-методичного керівництва студентським самоврядуванням з боку
викладацького складу;
 забезпечення викладацьким складом належного рівня національного виховання в процесі
вивчення курсів природничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін;
 організація і надання систематичної допомоги студентському парламенту та кураторам
академічних груп організації позааудиторної роботи з боку адміністрації, завідуючих відділень;
 організацію здорового способу життя студентів у гуртожитках та навчання їх валеологічній
культурі через спортивний клуб і медпункт технікуму;
 забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи;
 організація неперервного самонавчання всіх учасників виховного процесу з питань їх
підготовки до управління процесом національного виховання студентів;
Основні напрями виховання повинні забезпечувати:
толерантну поведінку студента в соціальному середовищі;
дієву пошану і любов до своєї родини, нації, держави;
дотримання демократичних цінностей;
здатність адаптуватися до нових умов життя та праці.
формування у студентської молоді високих моральних якостей чесності, правдивості,
скромності, людяності, патріотизму, любові до Вітчизни, поваги до батьків, обраної професії тощо;
розвиток національної правосвідомості;
формування духовного світогляду молоді, духовності як провідної якості особистості;
урізноманітнення форми організації дозвілля, проведення різних конкурсів, оглядів, розвитку
фізичної культури, організації зустрічей, круглих столів, диспутів з працівниками правоохоронних
органів, медицини, екологічної служби тощо;
орієнтацію на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути
застосовані та використані на користь держави;
розвиток студентського самоврядування відповідно до Закону України ‚Про Вищу освіту‛ та
вимог приєднання України до Болонського процесу;
залучати студентський парламент технікуму, студентські ради відділень та гуртожитків до
аналізу навчально-виховного процесу, до управління технікумом;
виховання духовності, становлення моральних орієнтирів;
розвиток самостійного творчого мислення студентів;
формування емоційного компоненту особистості;
виховання таких рис, як співчуття, доброта, справедливість, совість, співпраця краси, терпимість, розуміння того, хто поряд, почуття особистої гідності й гідності кожної людини;
виховання гідності, як громадянина, здатного усвідомити свою державу, як невід’ємну складову європейської та світової цивілізації, повноправного суб’єкта міжнародного права;
збереження і зміцнення традицій, єдності поколінь;
1. Патріотичне виховання. Здійснюється з метою формування у студентської молоді рис
громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського
обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів.
Мешканці гуртожитку часті гості музею, в якому є експозиція, присвячена Ф.Я.Тимошенку, ім'я
якого носить технікум. Оскільки Красноград – місто з великою історією, значна увага приділяється
питанням краєзнавчої роботи. Проводяться бесіди ‚Про наше місто‛, ‚Що означає бути патріотом‛,
до Дня Соборності України, до Дня чорнобильської трагедії, до Дня Перемоги, свято Матері.
Традиційними формами організації виховної роботи в гуртожитку є: вечори, присвячені
творчості українських поетів ‚Співець жіночої долі‛, ‚І мене в сім'ї великій...‛, ‛Ніщо не вічне, вічні
матері‚; вечори народознавства ‚Символи та обереги наші‛, ‚Барви рідного краю‛; тематичні бесіди
‚Твоє місце в житті‛, ‚Моя майбутня професія‛.
2. Правове виховання. Спрямоване не тільки на поінформованість студентів про міжнародні та
державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких
навичок застосування цих законодавчих положень.

75

З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до
секс бізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні
протиправних дій. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної
поведінки молоді. З цією ціллю проводяться правові лекторії, бесіди ‚Закон і ми‛, ‚Студент і право‛,
‚Як жити не порушуючи закон‛; зустрічі з представниками правоохоронних органів.
3. Екологічне та статеве виховання. Головним завданням є формування у студентів усвідомлення того, що людина – частина природи, почуття відповідальності за стан довкілля, виховання
культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних
багатств. Бесіди ‚Природа і ми‛, ‚Яким ми дихаємо повітрям‛.
Статеве або гендерне виховання є невід'ємною складовою становлення особистості. Значне місце
відводиться індивідуальним та колективним бесідам, диспутам на такі теми: ‚Що таке жіноча
гідність‛, ‚Бережи честь змолоду‛, ‚Елегантний чоловік – це..., елегантна жінка – це...‛, ‚Сімейні
стосунки, якими вони повинні бути‛, ‚Підлітковий вік‛, ‚Культура статевих стосунків‛, ‚Казка для
двох‛.
4. Моральне виховання. Мета заходів є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь,
традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів.
Проводяться бесіди ‚Щаслива родина – щаслива дитина‛, ‚Правила поведінки від ‚А‛ до ‚Я‛,
‚Скажи мені, хто твій друг‛ ‚Чи завжди ми праві‛, ‚Байдужість – звідки вона‛.
5. Художньо-естетичне виховання. Ознайомлення студентів з народним мистецтвом,
пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу.
Важливее значення в художньо-естетичному вихованні –це збереження і розвиток місцевих
традицій. Бесіди ‚Культура Слобожанщини‛, ‚Що ми знаємо про наш край‛; конкурси ‚Панночкаукраїночка‛, ‚У домі пахне пирогами‛, ‚Стріли Амура‛; поетичні вечори ‚При долині кущ калини‛.
6. Фізичне виховання. Метою його є утвердження принципів здорового способу життя, що
впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства, без якого повноцінний
розвиток студентської молоді неможливий.
Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави, участь у Днях здоров'я, спортивних змаганнях.
У гуртожитку обладнаний тренажерний зал, в якому студенти мають змогу щодня займатися
фізичними вправами.
7. Формування здорового способу життя. Педагогічне керівництво виховною роботою має
бути спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі,
формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.
Молода людина вперше стала на шлях самостійності. Ведуча роль відводиться профілактичній
роботі.
Для попередження правопорушень, організовуються протягом року зустрічі з робітниками
правоохоронних органів, медичними працівниками. Проводиться лекційна робота з пропаганди
здорового способу життя, профілактичні рейди.
Бесіди з попередження шкідливих звичок ‚Паління і легені‛, ‚Ні – тютюну‛, ‚Жінка і куріння‛,
‚Проблеми, пов'язані з алкоголем", ‚Отрута на кінці голки‛, ‚Що таке наркоманія‛, ‚Профілактика
СНІДу‛, ‚Я обираю здоровий спосіб життя‛.
Враховуючи вплив позанавчальної діяльності на формування особистості ми, турбуємося про
організацію вільного часу студентів. У гуртожитку організовано клуб ‚Молода господиня‛ та
спортивна секція. На заняттях клубу дівчата пізнають ази кулінарії, вміння вести домашнє господарство, в'язання, шиття, створення затишку в оселі.
Спортивну секцію очолюють самі студенти, до їх роботи залучаються викладачі фізвиховання.
Хлопці охоче займаються спортом, бо прагнуть бути фізично розвиненими, загартованими,
сильними.
Вечори відпочинку стали популярною формою організації дозвілля студентів, що проживають
у гуртожитку. На цих вечорах можна потанцювати, послухати музику та художнє слово, взяти участь

76

у конкурсах і вікторинах, побачити колективну та індивідуальну творчість своїх товаришів. Отже, у
вечорах відпочинку сполучаються різні жанри, що цікавлять студентів.
Індивідуально працювати зі студентами означає:
поважати в кожному людину з його переживаннями, сумнівами, переконаннями;
вивчати кожного студента, добре знати його суттєві, індивідуальні особливості, інтереси,
здібності;
враховувати і виховувати мотиви діяльності студентів;
допомагати кожному утвердитись у колективі, знайти свою роль і своє місце, укріпити свій
статус;
надавати можливість студентам для пошуку себе, об'єктів своїх потреб і здібностей.
Для успішної індивідуальної роботи витрачається багато часу на вивчення контингенту
студентів (в яких умовах жив студент до вступу в навчальний заклад, який склад його родини, чим
можуть допомогти батьки, старші брати й сестри в питаннях виховання).
Особлива увага приділяється організації самопідготовки студентів, поширення досвіду
самопідготовки кращих студентів, постійний контроль за тими студентами, які слабо встигають у
навчанні. У період підготовки до сесії та здачі іспитів випускається спеціальний екран, в якому
відзначаються успіхи студентів. Відповідальний за навчальний сектор щоденно збирає інформацію
про підсумки успішності студентів груп, про їх відмінні та незадовільні оцінки. Ці результати у
вигляді щоденної інформації висвітлюються на екрані успішності. Особлива увага приділяється
студентам, які одержали ‚2‛. З ними проводиться індивідуальна робота, уточнюються причини
одержання “2‛, визначаються терміни ліквідації заборгованостейнадається
допомога
сильними
студентами та консультації викладачів. Усі ці заходи дозволяють Раді гуртожитку не лише
контролювати успішність студентів, а й своєчасно впливати на результати навчання кожного студента.
Важливою умовою вдосконалення виховного процесу в гуртожитку є студентське
самоврядування. Рада гуртожитку – це велика школа характерів, що сприяє розвитку демократичних
форм суспільного життя і діяльності. Саме Рада гуртожитку націлює свою діяльність на підтримання
відповідного санітарного стану в житлових кімнатах і кімнатах загального користування, проводять
рейди з ремонту обладнання, естетичного оформлення приміщень та впорядкування території,
організовують різноманітні масові заходи. Студентська Рада гуртожитку – це основний орган самоврядування, який допомагає в організації виховної роботи, побуту та дозвілля студентів у гуртожитку.
Студентська Рада гуртожитку щорічно обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку з
найактивніших студентів у складі 12 осіб, з яких обирається голова Ради гуртожитку. Вибираючи
голову Ради гуртожитку обов'язково необхідно дотримуватись таких вимог: голова повинен бути
авторитетним, дисциплінованим, політично грамотним, здатним самостійно приймати правильні
рішення, добре навчатися, володіти організаторськими здібностями та морально-етичними нормами
поведінки, тобто голова Ради гуртожитку повинен розуміти проблеми студентства, вміти їх
розв'язувати в співпраці з вихователем, кураторами груп, адміністрацією технікуму.
Засідання Ради гуртожитку проводиться один раз на місяць, на яких обговорюються
різноманітні питання та проблеми, що виникають у процесі проживання в гуртожитку. Найчастіше
обговорюються такі питання: дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку,
успішність, дисципліна, вживання тютюнових виробів, алкоголю, культура спілкування між
студентами, санітарно-побутові умови проживання, організація дозвілля. Рада гуртожитку
складається з таких секторів: навчальної, санітарно-побутової, культурно-масової, спортивної. Досить
важливу роль у студентському самоврядуванні гуртожитку відіграє старостат. Один раз на місяць
старостами проводяться засідання, на яких обговорюються проблеми поверху. Вони складають
графіки чергування, оформляють інформаційні куточки, здійснюють контроль за чергуванням,
санітарним станом на поверсі, слідкують за порядком та дисципліною на поверсі.
Під час проживання студенти щорічно здійснюють косметичний ремонт, який сприяє
підтримуванню всіх кімнат у належному санітарному стані. Після закінчення навчання, студенти
здають свої кімнати комісії, до складу якої входять голова Ради гуртожитку, члени санітарнопобутового сектора, комендант.
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Студентські роки – час ідейного, громадського становлення та духовного збагачення
майбутнього спеціаліста. Тому необхідно спрямовувати всі зусилля на формування готовності своїх
вихованців брати активну участь у громадському, політичному і культурному житті, зміцнювати
українську державу, мати високий професіоналізм, бути хорошим сім'янином і справжнім
громадянином своєї країни.

ВП “Старобільський факультет
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка”
Мотунова Н. В, заступник декана з соціальногуманітарної роботи ВП "Старобільський факультет ЛНУ імені Тараса Шевченка";
Войтенко Н. В., заступник директора з виховної роботи ВП "Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка";
Клименко Н. В., вихователь гуртожитку ВП
"Старобільський факультет ЛНУ імені Тараса
Шевченка"

Гуртожиток – проектна діяльність
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 ‚Про
затвердження Державної цільової соціальної програми ‚Молодь України‛ на 2009–2015‛, метою якої є
створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на
самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та
економічних передумов, надання соціальних гарантій. метою вдосконалення роботи у гуртожитку
Старобільського факультету та Старобільського гуманітарно-педагогічного коледжу Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка було створено Проект ‚Гуртожиток – моя 7'я‛,
роботу якого спрямовано за сімома напрямами.
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Студентський гуртожиток виступає в структурі суспільства як специфічний соціально-виховний
інститут, покликаний відіграти істотну роль у розвитку особистості.
Якість виховної роботи в студентському гуртожитку може відповідати сучасним вимогам, якщо:
 враховуються потреби самих студентів, їх ініціатива і самостійність;
 якщо існує певна система роботи зі студентами;
 якщо студентів поставити у відповідальну позицію за організацію життя і побуту.
Однією з головних ланок роботи навчального закладу є організація студентського побуту і
дозвілля в гуртожитках, організація роботи студрад гуртожитків, їх взаємодія. Мета цієї роботи –
формування понять культури побуту. Керівництво цим видом позанавчальної діяльності
покладається на вихователів гуртожитків, наявність посад яких зумовлено об'єктивною необхідністю в
наданні допомоги студентам в організації дозвілля та побуту у специфічних умовах і формах, яким
притаманний ‚домашній‛ характер, а також необхідність вирішення психологічних, міжособистісних
конфліктів.
Проект ‚Гуртожиток – моя СІМ'Я‛ є цікавою формою роботи зі студентами. У лаконічній назві
приховано глибокий виховний зміст. З одного боку ми наголошуємо на тому, що гуртожиток – це
сім'я, де необхідно пристосовуватися до умов, які висуваються до особистості. З іншого боку,
гуртожиток – це можливість проявити своє ‚Я‛, навчитися відповідально ставитися до свого життя.
Тому кожне з семи ‚Я‛ – це своєрідні напрямки виховної роботи, які в сукупності створюють систему,
єдиний механізм, який дозволяє досягти поставленої мети у роботі зі студентами в гуртожитку.
1. Я – студент
Мета проекту: адаптація студентів-першокурсників до ВНЗ і розробка заходів щодо її
покращення і прискорення; допомога в набутті молодою людиною соціального досвіду поведінки,
формування ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.
Завдання проекту:
 засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил проживання в гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи та самообслуговування;
 формування зацікавленості студентів до суспільної діяльності, заохочення їх до виконання
окремих громадських доручень.
 допомогти студентам правильно оцінити свої сили, прищепити любов до обраної професії;
 допомогти студентам піднятись на більш високий рівень освіченості й загальної культури,
професійної кваліфікації та громадської активності;
 формувати почуття гордості за себе і навчальний заклад, засвоювати досвід старших поколінь
та збагачувати його власними звершеннями.
Очікувані результати впровадження проекту:
1. Психологічна адаптованість як внутрішнє прийняття суспільно прийнятних соціальних норм
і цінностей.
2. Підвищення рівня соціальної культури, вихованості, інтелігентності;
4. Підвищення активності, самостійності у розв'язанні проблем і вирішенні завдань;
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5. Особистісне самовизначення;
3. Розвиток професійного самовизначення і пов'язаного з ним розвитку професійно значущих
якостей;
6. Усвідомлення установки на оволодіння професією;
7. Упевненість у власній спроможності ефективно організувати своє навчання і життя.
Форми реалізації проекту:
збори студентів, які проживають у гуртожитку;
організація тематичних вечорів, зустрічей, екскурсій;
індивідуальна робота зі студентами, які проживають у гуртожитку;
проведення бесід ‚Розкажи мені про себе‛ (на початку навчального року);
збір даних про студентів методом анкетування;
проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення
адаптаційних проблем у студентів;
постійний моніторинг процесу адаптації студентів – психологічні тести, спілкування з викладачами, батьками, індивідуальне спілкування зі студентами;
допомога студентам у вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних
проблем, які виникають у студентів у процесі адаптації;
допомога у формуванні в гуртожитку здорового морально-психологічного клімату та у
профілактиці порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку;
ознайомлення студентів із системою виховної роботи та Правилами внутрішнього розпорядку, системою студентського самоврядування;
зустрічі з цікавими людьми (можливі інформаційні та тематичні зустрічі);
проведення бесід на тему ‚Як працювати в бібліотеці‛, ‚Як краще організувати навчальну та
самостійну роботу‛, ‚Про етику міжособистісних стосунків‛, ‚Про підготовку до закінчення
навчального семестру‛;
залучення студентів до культурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів та організації
студентського дозвілля;
обговорення та підбиття підсумків навчального семестру (року) тощо.
Кожного року у гуртожитку Старобільського факультету та коледжу організовується урочиста
церемонія посвяти першокурсників у студенти, під час якої проводяться цікаві конкурси, святковий
концерт. Після проголошення офіційної клятви до великої та дружньої студентської сім’ї ЛНУ імені
Тараса Шевченка вступають першокурсники, яким потрібно надалі гідно нести почесне право
називатися ‚СТУДЕНТАМИ‛.
2. Я – патріот своєї держави
Мета проекту: виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність,
знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти
громадянському миру і злагоді в суспільстві, формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвідомістю.
Завдання проекту:
 виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки – Герба,
Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних
надбань українського народу;
 формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду
нації;
 формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної
свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини,
гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків
культурної спадщини;
 відновлення і вшанування національної пам’яті;
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 підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до
природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації
до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;
 задоволення естетичних та культурних потреб особистості.
Очікувані результати:
 утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу
формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних,
національних та загальнолюдських цінностей;
 формування в молоді характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток Української
державності, дотримання Конституції України;
 дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту
Батьківщини, пошана до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і
традицій, збереження та зміцнення власного здоров’я;
 підвищення зацікавленості молоді щодо державної служби та служби у Збройних силах
України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам’яті;
 збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни,
зміцнення її обороноздатності та безпеки;
 створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді.
Форми реалізації проекту:
організація тематичних вечорів, зустрічей, екскурсій;
проведення бесід зі студентами з питань української державності, історії, символіки України;
зустрічі з цікавими людьми;
залучення студентів до культурно-масових, оздоровчо-спортивних заходів та організації
студентського дозвілля;
обговорення сучасних проблем суспільства.
21 січня 2014 року в рамках проекту в гуртожитку Старобільського факультету та коледжу ЛНУ
імені Тараса Шевченка студенти переглянули документальний фільм "Шлях до Соборності". Було
проведено короткий екскурс в історію, висвітлено основні події та постаті, які передували проголошенню Акта Злуки 22 січня 1919 року. Студенти висловили особисту думку про Соборність і побажали нашій Батьківщині благополуччя та миру.
22 січня 2015 року студенти гуртожитку взяли участь у Всеукраїнському телемості в режимі
он-лайн під назвою "Одна єдина соборна Україна", який проводився між Старобільськом, ІваноФранківськом, Урзуфом та Львовом.
Телеміст розпочався з виконання державного гімну та молитви за мир на Україні. Опісля
‚азовці‛ розповіли як їм служиться на Донеччині. Хлопці кажуть, що на сході живуть люди, які
люблять свою державу та готові її захищати.
Студенти й викладачі Старобільського факультету та гуманітарно-педагогічного коледжу ЛНУ
імені Тараса Шевченка взяли активну участь у проведенні акції "Зв’яжемо стрічку єдності від Донбасу
до Галичини". Синьо-жовті стрічки, на яких кожен учасник написав слова добрих побажань, будуть
доставлені воїнам. Справжнім подарунком для наших захисників стали власні вірші про Україну, які
прочитали студенти факультету та коледжу Валерія Голубєва й Наталія Петренко.
Телеміст вкотре довів, що Схід і Захід України разом, що це не різні частини держави, а дві її
сторони, які не можуть існувати одна без одної.
Виховний захід “Стежками Кобзаря”
Кожної весни, на початку березня, в нашій країні вшановують пам'ять Великого Кобзаря Тараса
Григоровича Шевченка.
Починаються Шевченківські дні. Ми звертаємося до поета, який став для України заповітною
думою, її безсмертною піснею.
5 березня 2015 року на Старобільському факультеті та коледжі зібралися студенти гуртожитку
щоб ще раз торкнутися до творчої та духовної спадщини славетного Кобзаря.
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Участь студентів гуртожитку у творчих конкурсах “Моя Країна – моя любов” та “Дякую
тобі!”, які проводилися з ініціативи Студентської соціальної служби ЛНУ імені Тараса Шевченка за
підтримки громадських організацій ‚Рідна земля‛, ‚Воля‛ за сприяння газети ‚ТелеГазета‛.
3. Я – майбутній фахівець
Мета проекту: надання допомоги студентам у професійному самовизначенні й самовдосконаленні згідно з особистими здібностями, можливостями, покликанням і потребами суспільства.
Завдання проекту:
створення умов для формування професійної адаптації особистості, бажання та прагнення до
саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти в напрямку обраної спеціальності;
формування любові, поваги до праці й професії як до першої життєвої необхідності;
формування трудових умінь, навичок культури праці;
формування пізнавального інтересу, інтелектуальних умінь та навичок активної пізнавальної
трудової діяльності;
формування бажання творчо самостійно працювати;
організація суспільно-корисної праці;
формування відповідального ставлення до своїх професійних обов’язків.
Очікувані результати: залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів
суспільно-корисної праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї творчого
практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці; зростання, становлення професійно значущих особистісних якостей і здібностей, знань та вмінь, активне та якісне перетворення
особистістю свого внутрішнього світу, що призводить до принципової перебудови і способу
життєдіяльності, зокрема творчої самореалізації у професії.
Форми реалізації проекту: екскурсії на виробництво, зустрічі з фахівцями, вечори, диспути,
конкурси професійної майстерності тощо.
Більшість студентів гуртожитку є членами волонтерського загону „Турбота‛, вони підтримують
постійний зв’язок з учителями-ветеранами Старобільського Учительського Інституту: відвідують
ветеранів, допомагають по господарству, вітають зі святами, які в свою чергу формують у студентів
якості педагога-майстра.
Залучення студентів до суспільно-корисної діяльності
У гуртожитку зусиллями студентів здійснюється щоденне чергування:
чергові на поверхах чотири рази на день роблять вологе прибирання;
один раз на тиждень – генеральне прибирання;
протягом тижня студенти підтримують порядок і чистоту у своїх кімнатах.
4. Я – активна творча особистість
Мета проекту: створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості: духовно
багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої; проектування педагогічних ситуацій, які
стимулюють перехід до вищого рівня продуктивної творчості; розроблення й застосування
оригінальних педагогічних технологій, нових підходів відповідно до потреб розвитку особистості,
формування її етичних та естетичних ідеалів.
Завдання проекту:
забезпечити можливість засвоєння студентами різних напрямів пізнавальної й творчої
діяльності через участь у різноманітних, конкурсах, змаганнях, турнірах;
 налагодити співпрацю з освітніми, культурно-просвітницькими закладами, іншими
установами, організаціями й громадськістю щодо організації та підтримки різних форм
студентського дозвілля;
 задовольнити різнобічні інтереси й потреби студентів, підвищити рівень їхньої духовної та
фізичної культури через діяльність у студіях, клубах, секціях і гуртках;
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 забезпечити високу художньо-естетичну культуру мешканців гуртожитку, розвиток їхніх
індивідуальних здібностей і талантів, умов самореалізації.
Очікувані результати:
 виховання високої художньо-естетичної культури особистості;
 розвиток інтересів і прагнень, художніх здібностей і творчої діяльності в різних видах
мистецтва й літератури;
 удосконалення естетичних смаків, умінь і навичок студентів, які мешкають у гуртожитку;
 вироблення в студентів уміння швидко пристосовуватися до безперервних змін у суспільстві,
економіці;
 набуття вміння соціально адаптуватися, шукати найкращі шляхи розв’язання життєвих проблем.
Форми реалізації проекту:
У гуртожитку створені всі умови для духовного розвитку, реалізації творчих здібностей
студентів. Популярні серед наших студентів: англійський клуб ‚FUN‛, хореографічний колектив
‚Вдохновение‛, група підтримки ‚Форсаж‛, студія естрадної пісні, а також проведення в гуртожитку
майстер-класів, організація роботи періодичного видання Старобільського факультету та коледжу
‚Стартінфо‛, святковий карнавал-дискотека до Нового року, святкування Хелоуїну та інші заходи.
5. Я – лідер
Мета проекту: формування лідерських якостей як умови підготовки молодого покоління до
керування власним життям та зміцнення Української держави, розвиток лідерських якостей у
студентів гуртожитку для підвищення професійної компетентності, формування прагнення бути
успішними не лише в професійному, але і в творчому відношенні до справи, до життя, до соціуму.
Завдання проекту:
 формування активної життєвої позиції;
 сприяння прагненню до самовдосконалення, саморозвитку і самовираження;
 розвиток лідерських якостей студентів;
 формування у студентів характерних рис брати на себе відповідальність за прийняте рішення і
результати діяльності;
 формування вмінь вирішувати складні ситуації;
 створення умов, необхідних студентам для участі у громадському житті гуртожитку, у роботі
студентського самоврядування, виховання високої громадянської активності.
Очікувані результати:
Ефективні перетворення педагогічної та студентської дійсності шляхом створення ситуації
безперервного підвищення кваліфікації на добровільній основі, зростання ролі неформального
спілкування на доброзичливій основі, підвищення професійної та духовної культури Педагога та
Студента. Створення ситуації успішності не тільки в ході реалізації даного проекту, але й у житті.
Форми реалізації проекту: анкетування, тестування (Тести "Намалюй свій характер", "Психологічний тип у спілкуванні", "Малюнок людини з геометричних фігур", "Чи здатний ти бути
лідером?", «Дізнайтеся п'ять властивостей великого лідера» тощо), психологічні тренінги, бесіди,
конкурси, участь у роботі студради гуртожитку.
Головна позиція, яка формує виховну роботу зі студентами гуртожитку, – це не нав’язування
системи своїх цінностей, а створення умов для всебічного розвитку особистості, всіх її талантів,
виховання самостійної, активної, відповідальної молоді.
Студенти – не спостерігачі, а активні учасники виховного процесу. Про це свідчить система
органів студентського самоврядування, а саме – студентська рада гуртожитку, яка активно працює вже
не перший рік.
До органів студентського самоврядування в гуртожитку входять:
 голова студентської ради гуртожитку – (староста гуртожитку);
 старости поверхів та їх заступники;
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 культурно-масовий сектор (постійний ініціатор проведення культурних заходів, тематичних
лекцій, літературних вечорів);
 спортивно-масовий сектор (організує спортивні заходи та змагання);
 редколегія (відповідальна за естетичне оформлення поверху, висвітлює культурне, спортивне
та побутове життя гуртожитку);
 відповідальні за чергування;
 господарсько-побутовий сектор (здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом поверхів,
приймає пропозиції щодо покращення житлово-побутових умов).
Члени ради обираються на загальних зборах студентів, які проживають у гуртожитку. Вони
разом з керівництвом організують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку.
Один раз на тиждень відбуваються збори ради, на яких вирішуються головні проблеми, розбираються
доповідні на порушників правил внутрішнього розпорядку Рада гуртожитку бере участь у вирішенні
питання поселення та організації ремонту гуртожитку.
Система самоврядування діє дуже ефективно, вона допомагає виявити і реалізувати творчі
здібності студентів, формувати моральні якості та підвищувати ініціативу кожного студента. (Додаток
№3).
6. Я – здорова людина
Мета проекту: формування у студентів прагнення до здорового способу життя, забезпечення
збереження їх здоров'я з метою опосередкованого забезпечення успіхів у навчанні, сприяння розвитку
інтелектуального здоров'я і високорозвиненого суспільства.
Завдання проекту:
 формування прагнення до підвищення рівня фізичного та психологічного здоров'я;
 формування поняття про те, що турбота про своє здоров’я є не тільки особистісна справа, а й
суспільний обов’язок;
 сприяння правильному фізичному розвитку й зміцненню здоров’я;
виховання стійкого інтересу і потреби в систематичних заняттях спортом, відвідуванні спортивних секцій.
Очікувані результати:
 підвищення свідомого ставлення до свого здоров'я;
 формування в молоді розумної системи потреб у здоровому способі життя;
 підвищення духовної культури, розвиток інтелектуального здоров'я студента;
 прищеплення бажання сприяти зміцненню власного здоров'я за допомогою систематичних
занять у спортивних секціях.
Форми реалізації: спортивні змагання, лекції про здоровий спосіб життя, тематичні бесіди,
зустрічі з працівниками сфери охорони здоров'я, соціальних установ та організацій тощо.
7. Я – маю право
Мета проекту: оволодіння правовою культурою, яка сприяє розвитку правосвідомості
особистості, тобто усвідомленню своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до ЗаконуУкраїни,
державної влади.
Завдання проекту:
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 залучення студентів гуртожитку до безпосередньої діяльності, яка розвиває якості громадянина, повноправного члена суспільства;
 формування у студентів моральної свідомості, основними категоріями якої є моральний ідеал,
моральні норми й цінності, моральна мотивація, етична оцінка;
 розвиток моральних почуттів у студентів, а саме: гуманізму, гідності, сумління, обов’язку,
відповідальності, принциповості, товариськості, доброти, поваги до людей, милосердя тощо;
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 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності,
антигромадської діяльності.
Очікувані результати впровадження проекту: підвищення рівня правової культури, знання
основних Законів держави, державної символіки та правової поведінки, яка відповідає прийнятим у
суспільстві етичним нормам і традиціям; прищеплення моральних звичок.
Форми реалізації проекту: тематичні бесіди, а також групові та індивідуальні тестування та
тренінги, консультації, співбесіди зі студентами, які порушують правила внутрішнього розпорядку з
метою формування у студентів моральних цінностей та норм поведінки.
Не оди раз на рік, з метою правового виховання молоді та ознайомлення з кримінальним та
адміністративним правом України проводяться зустріч з представниками правоохоронних органів
м.Старобільськ.
У цьому році в ході зустрічі було розглянуто питання кримінальної та адміністративної
відповідальності, захисту майна від посягань зловмисників та поводження під час виявлення
правопорушення. Усі зацікавлені мали можливість поставити питання, які їх хвилюють та отримати
консультацію індивідуального характеру з захисту власних прав.
Проводяться тематичні бесіди, а також групові й індивідуальні тестування та тренінги, бесіди
зі студентами, які порушують правила внутрішнього розпорядку з метою формування високих
моральних цінностей та норм поведінки.
Ми знаємо, що виховання студентів, які проживають у гуртожитках – складний і багатогранний
процес, що вимагає від його організаторів ретельного відбору виховних форм і засобів, постійної
взаємодії з адміністрацією, студентською Радою. Їх завдання – шукати й знаходити нові форми
роботи з організації дозвілля молоді, які будуть розвивати її духовно й інтелектуально,
допомагатимуть їй визначити своє місце в житті.
Ми впевнені, що гуртожиток – студентський будинок, і студенти повинні бути господарями
цього дому. Гуртожиток має бути справжньою школою життя, громадянського виховання
майбутнього фахівця.

Сумський державний університет
Король О.В., проректор з
науково-педагогічної
роботи та організації
позанавчальної діяльності

Досвід виховної роботи в гуртожитках студемістечка
Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи в гуртожитках Сумського державного
університету здійснюється у наступних напрямах виховання: національне, патріотичне, громадянське,
правове, естетичне, екологічне та фізичне виховання, що органічно поєднуються між собою у процесі
діяльності.
Студентські гуртожитки СумДУ призначені для проживання іногородніх студентів, слухачів,
інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів тощо, а також студентів з поміж дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Іноземним громадянам, місця для проживання у
гуртожитку виділяються на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.
Студентські гуртожитки об’єднуються в студентське містечко Сумського державного
університету (далі – студмістечко). Студмістечко – комплекс студентських гуртожитків з пунктами
медичного та побутового обслуговування, громадського харчування, спортивними спорудами та
іншими будівлями, територією, на якій вони розташовані, виробничими приміщеннями і
майстернями, необхідними для експлуатації та підтримки життєдіяльності споруд, інженерного
обладнання та комунікацій.

85

У своїй діяльності студмістечко керується чинним законодавством України, загальнодержавною
та внутрішньоуніверситетською нормативною базою, Положенням про Студмістечко, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб. Зокрема враховуються вимоги нормативних
документів: ‚Типове положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу
Міністерства освіти і науки України‛ (наказ Міністерства освіти і науки України №1004 від 13.11.2007
року), ‚Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами
та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної власності‛, затверджених
Постановою КМУ № 796 від 27 серпня 2010 року.
Розміщення студентів, виселення, умови проживання, права і обов’язки визначають
‚Положення про студентський гуртожиток СумДУ‛, ‚Положення про гуртожиток № 1‛, ‚Положення
про гуртожиток № 4‛, ‚Положення про гуртожиток № 5‛, ‚Положення про рейтингову систему
поселення студентів до гуртожитків СумДУ‛.
Головною метою діяльності студмістечка є робота зі студентами українського та іноземного
походження, аспірантами, студентськими сім’ями, слухачами підготовчих відділень, абітурієнтами в
забезпеченні житлом, створенні для них належних умов для проживання, занять, відпочинку,
розвитку фізичної культури та проведення просвітницької і виховної роботи.
Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється ‚Правилами внутрішнього розпорядку в
студентських гуртожитках Сумського державного університету‛, затверджених ректором університету
за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. У випадку недотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку як на рівні
університету, так і на рівні інститутів (факультетів) діє Комісія з профілактики правопорушень.
На початку кожного навчального року у всіх гуртожитках проходять зустрічі студентів та їх
батьків із заступниками деканів факультетів щодо роботи у гуртожитках, з адміністраторами,
співробітниками відділу по роботі зі студентською молоддю, головами студентських рад гуртожитків
із метою ознайомлення студентів з їхніми правами та обов'язками, з правилами техніки безпеки,
правилами поведінки в гуртожитку та організації змістовного дозвілля студентів у позанавчальний
час.
Слід зазначити, що першокурсники забезпечуються місцями 100%-во згідно з поданими
заявами. Починаючи з II курсу студенти поселяють згідно з ‚Положенням про рейтингову систему
поселення‛. Попередній рейтинг на поселення надається факультетами у травні кожного року.
Остаточний варіант – у червні. Рейтинги погоджуються з адміністрацією інституту (факультету),
адміністрацією студмістечка, студактивом інституту (факультету), студрадою студмістечка, студентською профспілкою. Остаточні списки на поселення затверджує Комісія з поселення. Поселення
іноземних студентів здійснюється на основі ‚Алгоритму поселення та виселення іноземних студентів
СумДУ‛.
Одним з основних завдань співробітників студмістечка є створення кращих соціальнопобутових умов для проживання студентів. У зв’язку з цим у гуртожитках постійно ведуться ремонтні
роботи, як капітальні, так і поточні. На літній період студрада формує будівельні загони, в яких
студенти допомагають по роботі в студмістечку.
Виховна робота в гуртожитках здійснюється відділом по роботі в гуртожитках, заступниками деканів всіх факультетів (інститутів) з виховної роботи та по роботі в гуртожитках, кураторами
академічних груп, студентською радою студмістечка.
Працюють 3 вихователі по роботі в гуртожитках (1– з громадянами України, 2– з іноземцями).
Вони відвідують студентів, ведуть виховні бесіди, допомагають їм порадами щодо оформлення житла,
здійснюють контроль за підтриманням належного санітарного стану.
Важливу роль у гуртожитку відіграє студентська рада, яка разом з адміністрацією забезпечує
дотримання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та створює необхідні умови
для проживання і самостійної роботи студентів. Студентська рада діє у кожному гуртожитку,
координує діяльність студрад гуртожитків студмістечка.
Члени студентської ради обираються шляхом голосування з-поміж студентів, які проживають у
гуртожитках. До складу ради входять іноземні студенти, які допомагають у роботі зі студентами з
інших країн. Студентське самоврядування у гуртожитках студмістечка діє на основі принципів
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добровільності, демократичності, законності та гласності. Члени студентської ради спільно зі
співробітниками відділу по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках проводять роботу, яка
спрямована на поліпшення житлово-комунальних умов, а також культурно-масові, спортивні,
оздоровчі, просвітницькі та виховні заходи. Спостерігається тісна співпраця органів студентського
самоврядування в гуртожитках із профкомом студентів. Так, традиційними стали сумісні семінари
‚Взаємодія органів студентського самоврядування та профспілкових комітетів у відстоюванні інтересів
осіб, які проживають в гуртожитках‛ за участю представників студрад студмістечок та профкомів
студентів СумДУ та ХНУ ім. Каразіна, ‚Студентські гуртожитки: реалії та перспективи роботи‛ за
участю ВНЗ Сумської області. Також з виховною метою організований щорічний конкурс ‚Кращий
гуртожиток‛ та ‚Краща кімната‛.
Для організації змістовного дозвілля студентів українського та іноземного контингенту у
гуртожитках неодноразово проводяться заходи, які спрямовані на розвиток особистості. Такими
заходами можна вважати лекції на теми: ‚Правові аспекти студентського життя‛, ‚Профілактика
злочинності, алкоголізму та насильства серед молоді‛ та інші, зустрічі студентів із психологами,
юристами, медиками, тренінги ‚Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я‛, що проводяться
спільно з Центром підтримки сім'ї. Цікавим нововведенням стало проведення циклу зустрічей з
питань донорства крові. Також проводяться заняття та тренінги з популяризації знань з надання
першої долікарської допомоги, з профілактики небезпечних інфекційних захворювань.
Громадянське виховання в університеті ґрунтується на таких фундаментальних принципах, як
народність, етнізація виховання, гуманізм, демократизм, зв’язок виховання з життям, реалізація
народознавчого, людинознавчого й особистісного підходів у процесі навчання і виховання. Відділ по
роботі в гуртожитках організовує заходи щодо виховання в молоді національної свідомості, гідності,
усвідомлення традицій українського народу, звичаїв і обрядів, народного декоративно-вжиткового
мистецтва.
Студенти, які мешкають у студмістечку, ознайомлюються з обрядовими традиціями календарних свят, відтворюють народні обряди, частуються національними стравами. Особливим успіхом у
студентів користуються свята ‚Катерина – свято жіночої долі‛, ‚Андрій-Калита‛ та інші. Цього року
були започатковані майстер-класи з приготування національних страв ‚Світ кухонь‛, при чому в них
брали участь не тільки українські студенти, а й іноземці, які готують манти, плов, східні солодощі,
хінкалі тощо. Популярним є декоративно-прикладне мистецтво, тому в гуртожитках започатковані
майстер-класи з декупажу та вишивки.
Щоб виховати патріотично налаштовану студентську молодь, значну увагу приділяють
українській історії та вшануванню пам’яті видатних українців. Так, з нагоди 200-річчя з дня
народження Т.Г. Шевченка було проведено понад 20 заходів, майже всі з них транслювалися по
обласному телебаченню та радіо. Необхідно зазначити й літературний вечір ‚Серце Кобзаря‛,
присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Учасники гуртка ‚Краяни‛ познайомили слухачів із цікавими
фактами життя Шевченка, інсценували сторінку біографії Шевченка «Варвара Рєпніна», прочитали
любовну лірику поета, його вірші на патріотичну тематику, про нещасну жіночу долю, історію
українського козацтва, Коліївщину. Вечір пам’яті Великого українця завершився літературною
постановкою поеми ‚Серце Кобзаря‛.
Також проводяться лекції до Дня Гідності та Свободи – ‚Про День Соборності України‛,
фестивалі-конкурси патріотичної пісні, прози та поезії, відвідування музеїв міста, вікторини знавців
української державності, заходи ‚Моя країна – Україна‛, ‚Дзвони Чорнобиля‛, ‚День скорботи‛,
козацькі забави – змагання команд гуртожитків студмістечка.
Проводиться туристичний зліт до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,
що є традиційним для мешканців усіх гуртожитків студмістечка. На цьому заході команди
гуртожитків разом з іноземними студентами беруть участь у спортивних, туристичних та інших
змаганнях і завдяки цьому стають більш дружніми та толерантними по відношенню один до одного.
Зазвичай туристичний зліт складається із двох частин: спортивної та конкурсної. Свою спритність,
швидкість, фізичну силу та витримку команди доводять у конкурсі ‚Веселі старти‛, проходять
туристичну естафету на спеціальному туристському обладнанні, змагаються у конкурсі на кращу
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патріотичну пісню, кращу фотогазету, кращий намет. Цей захід збирає завжди понад 100 учасників і
став гарною традицією.
Напередодні Дня захисника Вітчизни щорічно проходить спортивно-патріотичний конкурс
‚Сила і мужність‛ серед збірних команд гуртожитків університету. Юнаки демонструють свою силу та
кмітливість у різних конкурсах, показують навички стройової підготовки, знання військової справи, а
також визначають найсильнішого під час змагань з армрестлінгу, жиму гирі та перетягуванні канату.
Учасники демонструють знання з історії, а у музичному конкурсі згадують пісні на військову
тематику.
Крім того, організовуються екскурсії до міст історичної спадщини (м. Путивль, м. Глухів та ін.).
Як показав досвід, такі форми роботи користуються значною популярністю серед студентів,
свідченням чого є їх активна участь в організації та проведенні цих заходів.
Треба зазначити, що екологічне виховання тісно переплітається з громадянськопатріотичним вихованням. На даному етапі спільно з підприємством ‚Зеленбуд‛ організовуються
толоки, семінари. Проводиться робота із залучення студентів до участі у щорічних акціях ‚Зроби своє
місто чистим!‛ та ‚СумДУ за чисте місто!‛, які полягають у прибиранні прилеглої до університету
території, гуртожитків та прибиранні скверів та місць загального користування містян. Саме тут
студенти не тільки вчаться любити природу, а й несуть громадську відповідальність за довкілля, що є
важливим у вихованні молоді.
Як соціокультурний осередок виховання, сучасний навчальний заклад має не тільки формувати
основи глобального екологічного мислення та екологічної культури у студентів, а й допомогти
оволодіти знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування та енергозбереження, що є актуальною і глобальною проблемою сучасності. Разом з усім світом студмістечко
залучається до щорічної міжнародної події ‚Година Землі‛, щоб стимулювати зацікавлення до
потреби протидіяти зміні клімату. Студрада приєдналася до проекту ‚Екологічний гуртожиток‛. У
рамках цього проекту мешканцями студмістечка постійно надаються еко-поради, проводяться лекції
та роз’яснювальна робота. Формувати еко-звички нашим студентам допомагають еко-наклейки, на
яких прописані побутові екологічні правила: економія води, електроенергії, теплозбереження.
Для збереження електроенергії в гуртожитках було створено групу ‚СумДУ - бережи Energy‛.
Для мотивування студентів до енергозбереження спільно зі студрадою студмістечка розроблений
конкурс на кращий гуртожиток, секцію студмістечка ‚Збережи енергію – збережи Україну‛. Крім
того, активісти студради проводять у гуртожитках інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо
ефективного використання енергоресурсів. Представники студентської ради студмістечка СумДУ
взяли участь у конференції ‚Проблеми енергозбереження та енергоефективності в гуртожитках‛, що
пройшов на базі Харківського національного медичного університету. Студенти також беруть участь у
IX Всеукраїнському молодіжному конкурсі ‚Новітній інтелект України‛, що проводиться аналітичною
агенцією ‚Українська марка‛. Вони вносять свої пропозиції щодо становлення України як
енергоефективної держави. Також на базі університету відбувся обласний форум ‚Енергоефективні
гуртожитки‛, на якому представники студентського самоврядування студмістечок міста та області
обговорили питання енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів у гуртожитках.
Захід відбувся із залученням представників Української мережі енергетичних інновацій та
представників студмістечок вищих навчальних закладів міст Суми, Глухова та Шостки.
Як активного організатора міських акцій та заходів з благоустрою та прибирання міста,
ініціатора проведення форуму з енергозбереження ‚Енергоефективні гуртожитки‛, а також
культурно-масових та спортивних заходів між студентськими містечками міста, студраду студмістечка
СумДУ відзначили грамотою міського голови.
У сучасних умовах надто важливою є робота зі студентами щодо роз’яснення шкiдливостi
вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, тютюнових виробів, проведення
профiлактичних заходiв щодо попередження рiзноманiтних захворювань. Фiзичне виховання
мешканців гуртожитків здійснюється через участь молоді у роботi спортивних секцiй, клубiв, під час
спортивних змагань, туристичних походів.
По закінченню навчального року проводяться змагання серед збірних команд гуртожитків з
різних видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, шахів, шашок. Також щорічно у гуртожитках
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проводяться інтелектуальні ігри ‚Що?Де?Коли?‛ та ‚Брейн-ринг‛. Новим цього року стало те, що
крім студентів в іграх брали участь і співробітники студмістечка.
Ще одним ефективним засобом налагодження інтеркультурних відносин та виховання фізичної
культури є спортивний конкурс ‚Кубок дружби‛. Завдяки цьому українські та іноземні студенти
стають більш дружніми та толерантними по відношенню один до одного. Мешканці гуртожитків
Сумського державного університету проводять зиму, влаштовуючи справжнє спортивно-оздоровче
свято у спортивно-оздоровчому таборі ‚Універ‛.
Формування громадянських рис передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість
особистості. Студенти мають багато можливостей для розвитку своїх творчих здібностей і цікавого
проведення вільного часу. Так, наприклад, в гуртожитках цікавими й популярними стали
запропоновані студентами, творчі вечори. де можна почути улюблені пісні під гітару, поспівати
разом з друзями та зігрітися гарячим чаєм.
Один раз на рік актова зала гуртожитку перетворюється на виставкову галерею, де мешканці
студмістечка мають змогу представити найрізноманітніші свої роботи: екзотичні орігамі,
натуралістичні малюнки на склі, портретну графіку, етнічні вишивки, цікаві вироби з бісеру, шкіри,
дерева, оригінальні художні фотографії. Прикрашають виставку й майстерно виконані роботи іноземних студентів.
Кожен гуртожиток студмістечка має свої традиції. До таких можна віднести щорічне ‚Свято
осені‛, на якому студенти-медики обирають осінню красуню серед дівчат із першого курсу. До
Міжнародного жіночого дня проводиться конкурс ‚Міс-гуртожиток‛, де беруть участь студентки, які
мешкають у студмістечку.
Ще одним корисним досвідом у напрямі художньо-естетичного виховання став започаткований
фахівцями відділу по роботі в гуртожитках цикл передач на радіостанції FM ‚Слобода‛, де студенти,
які мешкають у гуртожитках студмістечка, демонструють свої таланти.
Відділ по роботі в гуртожитках намагається створити максимально сприятливі умови для
спілкування студентів різних національностей у багатокультурному середовищі навчального закладу.
Місія позанавчальних підрозділів полягає у створенні культурного середовища навчального закладу,
реалізації міжнародних культурних проектів, а участь студентів у культурній діяльності є чинником їх
інтеркультурного виховання.
У студмістечку СумДУ проживають іноземні студенти понад 54 країн Європи, Азії, Африки,
Америки та Австралії. Студенти-іноземці беруть активну участь у громадському, спортивному та
культурно-масовому житті студмістечка, завжди проявляють свої таланти, майстерно демонструючи
особливості культур рідних країн.
Гуртожиток № 3, де проживає основна частина іноземних студентів СумДУ, має традиційну
‚Феєрію талантів‛. Цей захід спрямований на розвиток толерантності, зміцнення дружніх стосунків
між українськими та іноземними студентами. Також проводиться показ слайд-шоу ‚Знайомтесь –
моя країна‛, де кожна нація може познайомити всіх зі своєю Батьківщиною, показати її мальовничі
куточки. Усі заходи із залученням іноземних студентів слугують містком до формування толерантного
відношення, до інтеркультурного виховання студентської молоді.
Зі студентами-іноземцями регулярно проводяться загальні збори за участю представників
адміністрації університету та правоохоронних органів, студентської ради студмістечка, на яких
обговорюються актуальні питання сучасного життя, круглі столи за участю представників ректорату.
Проводиться конкурс на кращу кімнату, секцію іноземних студентів.
В університеті проводиться постійна робота, щодо толерантного ставлення до культурної,
расової, релігійної іншості (проведення днів, тижнів культур різних країн тощо). У студмістечку
існують чіткі інструкції та правила поведінки, налагоджена система комунікацій між структурними
підрозділами, заохочуються ініціативи та панує атмосфера взаємоповаги та взаєморозуміння, що є
одним з базових елементів корпоративної культури. В університеті прийнято Кодекс корпоративної
культури (Кодекс), ефективне впровадження якого є основою саморегуляції поведінки та діяльності
всіх членів університетської спільноти, є одним із першочергових завдань у низці заходів щодо
сприяння розвитку нашого університету. Цей процес, безумовно, охоплює і актуалізує різноманітні
аспекти життя нашого вишу. У кожному гуртожитку на інформаційних стендах розміщений Кодекс,
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який перекладено англійською, арабською, туркменською, турецькою, французькою, китайською
мовами.
Низка заходів проводиться відділами позанавчальної роботи спільно з студентським
самоврядуванням. Круглий стіл в рамках конференції ‚Взаємовідносини націй‛ – VII конференція
українських та іноземних студентів. До заходу, що відбувся за ініціативи студентського ректорату,
долучилася молодь з 12 країн світу. Обговорювались питання міжнаціональних відносин в закладі та
гуртожитках, торкалися тем навчання, побуту і проживання іноземних студентів в Україні,
долучилися до групових тренінгів на розвиток лідерських якостей, ситуативних ігор, творчих
національних вечорів.
Отже, студенти, які проживають у гуртожитках студмістечка Сумського державного університету, потрапляють до розвиненої системи виховання, де надається допомога та підтримка в адаптації
до проживання в колективі. Саме тут формується сучасна свідомість за допомогою спілкування,
тренінгів, зборів, консультацій. Студенти мають змогу розвивати та вдосконалювати свої творчі
здібності, виростають справжніми патріотами, адже студентське містечко університету – це сучасний
культурний та молодіжний осередок.

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я Горбачевського МОЗ України”
Яремчук О. З., помічник проректора
з науково-педагогічної роботи та
соціальних питань, керівник центру
виховної роботи та культурного розвитку,
доцент;
Габор Г. Г., відповідальна за сектор
культурно-масової робити центру
виховної роботи та культурного розвитку

Досвід організації виховної роботи у гуртожитках
Педагогічне керівництво виховною роботою спрямовано на формування громадянськості, що
дає можливість студенту відчувати себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною та
захищеною особистістю.
У роботі з студентською молоддю ДВНЗ ‚Тернопільський державний медичний університет ім.
І.Я. Горбачевського МОЗ України‛ значна увага приділяється співпраці адміністрації університету,
директора студмістечка, викладачів, кураторів студентських академічних груп, інспекторів
гуртожитків, практичних психологів для створення відповідних умов для самоосвіти та виховання
студентів.
В університеті діє наказ ректора № 159 від 08.09.1999 р., згідно з яким складено графіки
відвідування викладачами студентів в закріплених за ними кімнатах гуртожитків раз на два тижні.
Постійно проводяться інформаційно-просвітницькі виховні години та бесіди про шкідливість
вживання алкогольних напоїв і тютюнокуріння, про дотримання правил проживання в гуртожитку та
про популяризацію здорового способу життя.
В університеті діє наказ МОН України від 08.11.2004 р.
№ 855 ‚Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах і затвердження заходів
щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей,
учнівської та студентської молоді‛.
У студентському гуртожитку координуючим органом виступає Рада гуртожитку, до складу якої
входять найбільш відповідальні студенти, яких обирають шляхом прямого таємного голосування.
Розвиток студентського самоврядування виступає однією з головних умов реалізації завдання щодо
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виховання соціально-активних студентів, здатних творчо та ініціативно вирішувати проблеми
морального оновлення суспільного життя.
Методи та форми виховної роботи в гуртожитку
До основних методів виховної роботи в гуртожитку належать: метод переконання,
стимулювання, оцінки та самооцінки.

Схема 1. Методи роботи інспектора гуртожитку
За допомогою методу переконання інспектор гуртожитку має можливість формувати уявлення
своїх вихованців, їх поглядів та основних понять на рівні обміну інформацією. Інспектор враховує
можливість впливу на студента масової та соціальної культури, соціальної мобільності.
Метод стимулювання використовується при організації діяльності студентів, які мешкають у
гуртожитку, на виконання доручень, завдань, при організації різноманітних змагань.
Метод оцінки та самооцінки, завдяки якому проводиться оцінювання вчинків студентів, надає
їм допомогу в саморегуляції їх поведінки, яка замикається в заохоченні, зауваженнях, у створенні
ситуації довіри, самоконтролю і контролю, самокритики.
Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна, пізнавальна та моральна.

Схема 2. Організаційна форма виховної роботи

Схема 3. Пізнавальна форма виховної роботи

91

Схема 4. Моральна форма виховної роботи
У своїй діяльності інспектор гуртожитку допомагає студентам в їх особистісному розвитку, у
засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та
духовно повноцінного буття. Форми та методи виховання – це основні способи взаємодії вихователя зі
своїми вихованцями, у процесі яких відбуваються якісні зміни у розвитку особистості.
Сутність, зміст і завдання виховної роботи в гуртожитку
Виховний процес у гуртожитку тільки тоді може бути успішним, коли виконуватимуться такі
основні умови:
здійснення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу і є органічною
складовою єдиного навчально-виховного процесу ВНЗ;
залучення студентів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних
особливостей;
життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування за вмілого
педагогічного керівництва;
створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
активна співпраця з батьками, громадськістю;
сприяння формуванню в студентів здорового способу життя, організації дозвілля та
змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до
домашніх.
Для того, щоб виконати всі ці завдання розробляється план роботи всього колективу гуртожитку, завдяки якому забезпечується цілеспрямована робота зі студентами.
План виховної роботи в гуртожитку складають разом із Радою гуртожитку. При такій взаємодії
зі студентами інспектор враховує інтереси студентів та здійснює комплексний підхід для реалізації
виховного процесу, який складається з єдності морального, трудового, правового, фізичного та
естетичного виховання. План виховної роботи в гуртожитку складається на рік. На початку нового
навчального року першочерговим завданням є створення та формування нового студентського
колективу, детальне вивчення та складання психолого-педагогічної характеристики студентів першого
курсу.
Тому робота інспектора гуртожитку починається з детального вивчення і складання психологопедагогічної характеристики мешканців за такою схемою:
 Загальні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, вік, група, стан здоров’я, загальний фізичний
розвиток, умови життя в сім’ї – дані про батьків, їх заняття, братів, сестер).
 Основні інтереси (розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей, які проявляються
студентом в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, спортивній та інших видах діяльності).
 Особливості характеру і темпераменту (яскраво виявлені позитивні й негативні риси
характеру, вираження особливостей темпераменту в емоційній сфері, відхилення у поведінці).
 Соціальна поведінка (розвиток культури спілкування, правової, екологічної, трудової
культури, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, ставлення до режиму, обов’язків,
відпочинку, розвиток культури життєвого самовизначення, асоціальні вчинки).
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 Педагогічні висновки.
Важливу роль у виховному процесі відіграє студентське самоврядування, яке є справжньою
школою громадянського виховання, формування в студентів почуття самостійності, відповідальності,
дисциплінованості.
У навчальному закладі дієвим органом студентського самоврядування є Рада гуртожитку, яка
забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи, до реального управління
організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля.
Сучасні соціальні умови потребують педагогічних підходів до організації виховної роботи серед
студентів, які проживають у гуртожитку, розширення прав і впливу органів студентського
самоврядування. Тому одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є формування згуртованості
та організація житлово-побутових умов мешканців гуртожитку, формування позитивних стосунків у
колективі (організація психологічного комфорту), посилення у вихованців бажання до самовдосконалення, критичного ставлення не лише до інших, а й до себе, розкриття своїх здібностей, нахилів через
колектив.
Для залучення студентів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану,
створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання, активної участі
мешканців у громадському житті щорічно організовується огляд-конкурс на кращу кімнату
гуртожитку.
Специфікою багатьох гуртожитків ДВНЗ ‛Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України‛ є те, що в ньому проживають студенти з-поміждітей-сиріт, які
не залишають гуртожиток у святкові та вихідні дні. Тому, в багатьох гуртожитках працюють Клуби
вихідного дня, спортивні секції, основними завданнями яких є:
організація дозвілля у вихідні дні;
залучення студентів до вшанування національних надбань українського народу, виховання
любові до нашої держави, рідної землі, навчального закладу та його традицій;
естетичне, моральне, етичне, правове, екологічне, фізичне виховання;
боротьба зі шкідливими звичками;
розвиток індивідуальних здібностей студентів.
Формами роботи Клубу вихідного дня є: вечори відпочинку, свята, фестивалі, бесіди, зустрічі
„За чашкою кави‛, анкетування, тестування, ігри, конкурси, вікторини, конференції, спортивні
змагання, турпоходи, експедиції, екскурсії тощо.
Особливості роботи в гуртожитку з дітьми-сиротами
Адаптація до навчання та проживання в гуртожитку студентів-сиріт та тих, які залишились без
батьківської турботи – це тривалий соціально-педагогічний процес. Особливістю таких студентів є
яскраво виражена нестійкість нервової системи, що викликає роздратування, порушення поведінки,
призводить до агресивності, жорстокості, брутальності. Під час навчання і виховання цих студентів в
інтернатах у них склалася особиста система поглядів на взаємини з дорослими. Вони частіше
конфліктують з дорослими, не володіють культурою поведінки, багато з них мають шкідливі звички,
не вміють контролювати свої емоції та думки, не привчені до самообслуговування у побуті
(прибирання кімнат, чергування, прання особистих речей та ін.)
Колектив інспекторів гуртожитків з виховної роботи ДВНЗ ‚Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України‛ з перших днів проживання студента в
гуртожитку працює над створенням сприятливого клімату та позитивним особистісним
спілкуванням в системі: інспектор – студент – сирота; студент – сирота – студент із сім’ї.
Для досягнення цієї мети рекомендовано проведення діалогів, бесід, диспутів з моральноетичних, молодіжних проблем. Інспектори разом із психологом у процесі виховання вирішують
проблеми корекції поведінки, світогляду студентів без сім’ї шляхом проведення комплексу ігор та
тренінгів гармонійного розвитку особистості: ‚Чи знаєш ти себе‛ ‚Хто Я?‛, ‚Що таке чесність?,‛
‚Совість і життя‛, ‚Джерела добра‛, ‚Я серед людей‛ та ін.
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Ці заходи надають можливість пізнати себе і досягти єдиних цілей, попри різноманітні
інтереси, смаки, звички кожного студента.
Діяльність психологічної служби – об’єктивна вимога часу, особливо в гуртожитку, де
проживають найрізноманітніші категорії студентів, закрема й студенти без сім’ї. Це зумовлено
переорієнтацією суспільної свідомості, зростанням серед студентської молоді негативних звичок,
злочинності, загостренням міжособистісної конфліктності в студентському середовищі.
Успішність виховної роботи в гуртожитках ДВНЗ ‚Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України‛ неможлива без вмілого педагогічного керівництва,
направленого на формування в студентів високих людських якостей, громадянської самосвідомості,
виховання творчої особистості, створення максимально сприятливих умов для прояву та розвитку
здібностей і таланту, утвердження й розвитку національно-культурних і професійних традицій
вищого навчального закладу.
З цією метою в гуртожитках ДВНЗ ‚Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського МОЗ України‛ здійснюються:
моніторинг та експертиза рівня вихованості студентів з урахуванням регіональних особливостей, місцевих звичаїв та традицій;
організація виховної роботи спільно з відповідними органами самоврядування, різними
громадськими організаціями;
органічний зв’язок з навколишнім соціокультурним середовищем, налагодження міжособистісних відносини між мешканцями з різних соціальних категорій;
формування особистості студента в процесі громадської діяльності, побудоване на розвитку
інтересів студентів до певного виду діяльності, їхніх запитів;
впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи з студентами, що сприятимуть
розвитку їх компетентності;
поєднання у виховній роботі в гуртожитку як традиційних, так і нетрадиційних форм, що
наповнюються новим змістом.
Життя студентів у гуртожитку повинно сприяти формуванню у них відповідальності за себе та
за інших членів колективу, і ця відповідальність повинна формуватися щоденно.
Лише за таких умов можна сподіватися, що в майбутньому кожен випускник посяде гідне місце
в суспільному житті й принесе якнайбільше користі родині, державі, суспільству.

Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради
“Броварське вище училище фізичної культури”
Бондар Т.С.,
заступник директора з виховної
роботи, колектив вихователів

Організація дозвілля учнів та студентів в умовах закладів
інтернатного типу
Всім відома мудрість ‚якщо людина талановита, то вона талановита в усьому‛ спонукає
педагогічний колектив плекати майбутніх чемпіонів, створювати духовний підмурок особистості
спортсмена, формувати інтелект та лідерські здібності, які необхідні в розбудові нашої незалежної
держави.
Виходячи з цієї ‚філософії буття‛, педагогічні працівники гуртожитку здійснюють свою
діяльність відповідно до завдань реалізації виховного процесу в училищі.
Виховна робота координується заступником директора із виховної роботи та реалізується за
наступними напрямами:
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1. Реалізація і впровадження пріоритетних напрямків виховання, зокрема національнопатріотичного, науково-дослідного, художньо-естетичного, інтелектуально-дозвіллєвого, підтримка
активної та талановитої молоді, профілактика, запобігання правопорушенням і негативним явищам.
2. Розробка документів, що регламентують виховну діяльність у гуртожитку.
3. Розміщення інформації щодо виховного процесу у гуртожитку на веб-сайті училища та
обласного інституту, на шпальтах студентської газети училища ‚Учнівський калейдоскоп‛,
(поширення інформації про творчі конкурси, студентські акції, спеціалізовані виставки).
4. Участь у семінарах для вихователів груп відділень.
5. Організація дозвілля та культурного відпочинку студентів та підлітків (вечорів відпочинку,
дискотек, тематичних вечірок, оглядів-конкурсів тощо).
Реалізація Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015" роки,
наказу по училищу "Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення організації навчальновиховної роботи з метою забезпечення ефективного виконання програми "Молодь України" на 20092015 роки", спонукає всіх учасників навчально-виховного процесу до активного творчого пошуку,
апробації оптимальних моделей освітнього простору, гуманізації та демократизації шкільного життя,
де учні не тільки вчаться, а й живуть повноцінним духовним та соціальним
життям.
Для ефективного вирішення зазначених завдань виховання, наявних потреб учнівської та
студентської молоді особлива увага в училищі приділяється переосмисленню традиційних
підходів до роботи з молоддю. Перевага надається новаціям, які орієнтуються на всебічний розвиток
особистості, її сучасного креативного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок
самореалізації, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя, про що свідчать
безліч загально- училищних проектів та конкурсів: ‚Твоє життя – твій вибір‛, ‚Ми за здоровий спосіб
життя‛, ‚Кроки до прекрасного‛, ‚Формула успіху‛, ‚Посвята у спортсмени‛ та ін.
Протягом п’яти років у БВУФК реалізується модель виховної системи Спорт+Інтелект
+Духовність = Особистість, основними складовими якої є:
 здоров’я
 інтелект
 духовність
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Управління виховним процесом відбувається всіма структурними підрозділами навчального
закладу, що видно з поданої моделі:
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Модель організації структури
управління виховним процесом

Соціальнопсихологічна
служба

«Час
духовності»

Педагогорганізатор

Батьківська
рада
Тренери
відділень

Методичне об'єднання

«Твоє життя –
твій вибір»
«Стежина»

Педагогічна
рада

Виховні проекти
Творче об'єднання
вихователів

Творись, людино!
(становлення творчої особистості
через клубну діяльність)

«Рідний»
Прес-центр
«Ми за здоровий
спосіб життя»
Медіа-центр
«Погляд»

Шкільний часопис
«Калейдоскоп»
Радіожурнал
«Все-всім»

Інтер-клуб
Анімаційно-віртуальна
лабораторія

«Я з того краю,
де сопілка грає»

Студії

«Пензлем створена краса»
«Проби пера»
«Мельпомена»

Хобі-центр «Творча майстерня»
«Мої вершини»

на н а п р я м к и
Національно-патріотичний
Художньо-естетичний
Соціально-адаптаційний
Правоорієнтаційний
Фізично-оздоровчий
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Але значна роль організації змістового дозвілля належить гуртожитку, який є центром щоденного
буденного життя молодої людини.
Виховна система гуртожитку закладу базується на:
 впровадженні авторських програм ‚Стежина‛, ‚Час духовності‛, ‚Твоє життя – твій вибір‛
‚Мої вершини‛,
 роботі освітнього виховного проекту ‚Творись, людино!‛
 сприяння здоров’ю ‚Ми за здоровий спосіб життя‛ діяльність клубів, гуртків за інтересами
Творчі педагоги-вихователі, спрямовують свої зусилля визначення шляхів підвищення педагогічної майстерності, вдосконалення традиційних і нетрадиційних форм і методів виховання, побудову
нових стратегій та розробку інноваційних технологій, які стимулюють молоду людину до пошуку,
відкриття та професійної майстерності.
Робота культурно-дозвіллєвої діяльності молоді в гуртожитку координується творчим педагогом, організатором методистом Пілецькою Тетяною Корніївною, неординарною, різноплановою,
талановитою особистістю.
Творчий доробок з питання ‚Виховання особистості спортсмена в закладах інтернатного типу‛,
‚Життя починається з родини‛, ‚Духовність, творчість, життя‛ були вивчені та визнані як
перспективний досвід для впровадження в роботу закладів освіти. Лауреат ІІІ етапу конкурсу
‚Творчість освітян‛ за доробок – ‚Училище прощавай! Літо нас вітай!‛ (сценарій урочистої лінійки),
приуроченої останньому дзвонику, в рамках конкурсу ‚Виховний захід сезону, надрукований в
часописі ‚Позакласний час‛.
В організації дозвіллєвої діяльності значну увагу приділено заходам, що сприяють утвердженню
патріотизму, духовності, моральності та формуванню загальнолюдських життєвих принципів.
Важливе місце в розмаїтті форм дозвіллєвої діяльності відводить інноваціям, оскільки впевнена,
що нові технології – найефективніший шлях молоді та підростаючого покоління до пізнання світу, в
якому вони живуть і який покликані змінити.
Інноваційні методи й технології у виховній роботі з учнівською молоддю:
 робота в групах;
 учнівські проекти (індивідуальні й колективні);
 ситуативні ігри (рольові, ігри-інсценування);
 аналіз аргументів „за‛ і „проти‛;
 дискусії та дебати;
 розв’язування проблем;
 інтерв’ю;
 тренінги;
 квести, КСП;
 анкетування;
 аналіз випадків, ситуацій;
 портфоліо.
Інформатизація та інтеграція комп’ютерних технологій у повсякденний процес
виховання:
 створення методичних матеріалів
 проектні технології;
 використання ІКТ під час проведення виховних заходів;
 користування інтернетом;
 проведення тренінгів.

У підготовці будь-якої виховної технології педагог-організатор проектує низку завдань,
важливих для життєдіяльності учнівсько-студентського колективу, а саме: розвиток колективістських,
демократичних засад його життя, самостійності, ініціативності та розвитку і саморозвитку,
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самореалізації, самовдосконалення особистості, реалізація її творчих потенціалів, духовного зростання, підтримка емоційного здоров’я тощо.
В училищі створено всі умови для формування яскравої, високорозвиненої особистості. Успіху в
цій справі сприяє низка загальноучилищних проектів, які реалізуються в основному через діяльність
клубу вихідного дня (оскільки в буденні дні учнівська молодь та студенти проходить системне
тренування по відділеннях).
Найважливішими функціями клубу вихідного дня є:
 стимулювання суспільної активності шляхом організації дозвіллєвої діяльності великої
кількості дітей;
 розвиток соціально-культурної творчості;
 широке спілкування в результаті спільної діяльності;
 використання ІКТ, мережевих технологій;
 забезпечення культурного відпочинку й розваг;
У рамках клубу вихідного дня відбувається творча робота найбільшого навчально-виховного
проекту ‚Творись, людино!‛ де працюють прес- та медіа центри, анімаційна лабораторія, студії, хобіцентр ‚Творча майстерня‚. Завдяки роботі цих блоків іде опрацювання, накопичення, оформлення
матеріалів, які використовуються для проведення заходів. Основними серед них є: концерти до Дня
знань, Дня працівників фізичної культури і спорту, Дня вчителя, Міжнародного дня студента та
Міжнародного жіночого дня, Дня вшанування пам’яті українського генія – Т.Г. Шевченка, вечори
зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, новорічні дійства, проведення тематичних циклів
свят-розваг, обрядових свят, Дня Святого Валентина, свято гармонії краси та інтелекту ‚Міс училище‛,
‚Посвята в спортсмени‛, на високому рівні відзначається День туризму, започаткований директором
училища Чигирином О.Г., зустріч з випускниками училища, проведення патріотичних акцій ‚Поруч
з вами‛, ‚Оберіг для воїнів АТО‛, проведення майстер-класів, виховних заходів тощо.
Крім того учнівська та студентська молодь училища в рамках проекту має змогу відвідувати
театри, музеї, виставки, визначні місця інших міст. Цей проект розширює світоглядні горизонти,
сприяє формуванню справжніх цінностей особистості її моралі, формує позитивне ставлення до
інтелектуальної праці. Адже в сучасному світі це є однією з найважливіших передумов його
духовного самовдосконалення, професійної майстерності.
Останнім часом для активізації діяльності молоді в проекті,
практикуємо потижневе
планування системи виховних заходів: кожен тиждень має свою назву, починається із календарної
сторінки, висвітленням історичних подій, цікаві факти про рідкісні явища та пам’ятки нашої України,
світу, дивовижні явища природи тощо.
Опрацьовані та систематизовані матеріали учасниками проекту використовують у своїй роботі
вихователі відділень та вихователі клубу вихідного дня.
З питання впровадження інноваційних технологій виховання на базі училища проходив
обласний семінар для директорів навчально-виховних закладів інтернатного типу.
Наш заклад презентував тему ‚Використання методу проектів у вихованні‛.
Метод проектів як інноваційна освітня технологія
Навчально-виховна практика потребує інновацій, які б сприяли саморозвитку, самореалізації
особистості та формуванню професійної конкурентоздатності в умовах ринкової економіки. Аналіз
підтверджує, що новітні педагогічні технології впроваджуються у навчально-виховну практику
вишами.
Одним із найперспективніших є метод проектів, оскільки він створює умови для творчої
самореалізації особистості та сприяє розвитку інтелектуальних здібностей учнівської молоді.
В основу проектних технологій нашого закладу покладено розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності студентів, спрямований на підвищення своїх знань та вміння орієнтуватися в
інформаційному просторі.
Головним є творчий зв’язок у взаємодії ‚вихователь-учень‛, "учень-вихователь‛.
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Етапи реалізації проекту
Пошуковий – аналіз та визначення теми проекту, постановка цілі, обговорення методів
дослідження, розробка проблеми.
Аналітичний – теоретичний аналіз інформації, створення моделі досліджуваної проблеми.
Практичний – організація та проведення виховних заходів, створення творчих об’єднань учнів,
проведення конкурсів на кращу реалізацію проекту.
Контрольний – аналіз результатів, оцінка якості проектної діяльності.
Презентаційний – оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації.
Класифікація проектів:
•
за домінантною проектною діяльністю (дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові,
практичні, ознайомчо-орієнтовані);
•
монопроекти, короткотермінові, особистісні, парні, групові;
•
інформаційні, творчі, ознайомчо-орієнтовані;
•
за предметно-змістовими напрямками (монопроект, поліпроект);
•
за терміном виконання проекту короткотермінові, довготермінові);
•
за кількістю учасників і характером контактів між ними (індивідуальні, групові,
колективні).
Основні фактори, які впливають на
реалізацію проектів
1. Фактор відносин (педагогічно обґрунтована діяльність у взаємодії педагогів та учнів).
2. Фактор здоров’я (формування здорового способу життя у процесі життєдіяльності людини).
3. Фактор інтелектуальності та творчості (створення психоемоційної, творчої атмосфери для
кожного учня).
4. Фактор мотивації (сукупність потреб та мотивів, що визначають пізнавальну активність
учнівської молоді).
Проект “Ми за здоровий спосіб життя”.
У Статуті Всесвітньої організації здоров‘я підкреслено, що здоров‘я – це стан повного фізичного,
духовного й соціального благополуччя людини, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.
Законодавча база щодо охорони здоров’я в Україні є досить розвиненою, про це свідчить значна
кількість законодавчих актів у цій галузі, серед яких Закони України:
1.‚Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення‛,
2.‚Про захист населення від інфекційних хвороб‛,
3.‚Про лікарські засоби‚,
4.‚Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення‛,
5.‚Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз‛,
6.‚Про психіатричну допомогу‛ та ін
Права громадян України у галузі охорони здоров’я закріплено:
Стаття 49 Конституції України стверджує: ‚Кожен має право на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування‛.
Стаття 50 Конституції України ‚Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди‛
На сучасному етапі неабиякого значення набуває проблема збереження генофонду нації,
зміцнення фізичного й духовного здоров’я кожної людини. В.О. Сухомлинський зазначав, що
‚турбота про здоров’я дитини – це найважливіша справа вихователя‛.
Саме це питання стало ключовими в процесі реалізації проекту ‚Ми за здоровий спосіб
життя‛.
Особливо це є необхідним для майбутніх спортсменів, які прагнуть досягти спортивних рекордів, що потребує ведення здорового способу життя.
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Головні завдання проекту
1. Створення умов для збереження і зміцнення здоров‘я учнівської молоді, підготовка їх до
суспільно значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації у дорослому житті.
2. Формування й розвиток фізично, психічно, соціально та морально здорової особистості зі
стійкими переконаннями та системою знань про здоров‘я і здоровий спосіб життя.
3. Залучення до співпраці з питань здорового способу життя працівників соціальнопсихологічної служби, медичних працівників, працівників правоохоронних органів, громадських
організацій, спортивних об’єднань та батьків.
Актуальність проблеми ХХІ століття стало століттям розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, збільшенням різного виду інформації та вільного доступу до неї, поява нових підходів до
трактування явищ і понять, але поряд з цим ХХІ століття отримало поштовх для розвитку наркоманії,
СНІДу, свободи поглядів, тобто вплинуло на поширенням негативних звичок серед молоді. Всі ці
фактори зумовили необхідність впровадження навичок здорового способу життя серед учнівської
молоді.
Проект спрямований на пропаганду:
• соціального здоров’я: формування соціальних компетенцій як основи профілактики
асоціальної поведінки молоді та попередження негативних звичок;
• фізичного здоров’я: здорове харчування, рухова активність, гігієна, чергування праці та
відпочинку;
• духовного та психічного здоров’я: усвідомлення власної унікальності, адекватна самооцінка,
вміння приймати рішення, визначення життєвих цілей та планування дій.
План проекту
Розділ І. Опис проекту
Розділ ІІ. Теоретичні основи медико-біологічної та соціальної проблеми збереження здоров’я.
1.Законодавча база щодо охорони здоров’я в Україні.
2.Умови життя та їх вплив на здоров’я.
3.Проблеми ВІЛ-інфекції/Сніду, негативних звичок (алкоголізм, наркоманія, паління) в світі та в
Україні.
4.Форми і методи роботи щодо профілактики шкідливих звичок серед молоді.
5.Шляхи формування здорового способу життя серед учнівської молоді.
План реалізації проекту
№
Заходи
з/п
1
2
1.
Засідання методоб’єднання. Круглий стіл з
теми – Реалізація проекту ‚Ми за здоровий
спосіб життя!‛
Мета: ознайомити педколектив із проведенням
в школі проекту ‚Ми за здоровий спосіб
життя!‛, його метою, завданнями, запланованими заходами
2.
Проведення тижня охорони та безпеки життєдіяльності учнів (за окремим планом)
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Відповідальні

Термін

3
4
Бондар Т.С.,
заст. Вересень
директора з н/в роботи, вихователі

Вихователі

Постійно

1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

3

4

Первинне діагностування учнів 7–11 класів, сту- Соловей І.І.,
Жовтень
дентів І-ІІ курсів
шкільний психолог
Мета: вивчення ставлення учнів та студентів до
здорового способу життята до проблем,
пов’язаних з негативними звичками
Виставка літератури та матеріалів періодичної Бібліотекар
Постійно
преси з таких тем як:
‚Ми за здоровий спосіб життя‛.
‚Негативні звички і здоров’я людини‛.
Мета: розширити й поглибити знання учнів з
здорового способу життя та профілактики
негативних звичок.
Проведення місячника ‚За здоровий спосіб За окремими планами вихователів
життя!‛
Вихователі,
Лисопад
Мета: надання інформації про поняття ‚здороучні, студенти
вій спосіб життя‛ та фактори, що впливають
на формування здоров`я; сформувати уміння й
навички
відповідального
ставлення
до
власного здоров`я, шляхи протистояння
спокусі та соціальному тиску.
Творчий конкурс буклетів, реклам, знаків здо- Вихователі,
Поквартально
рового способу життя, малюнків та плакатів.
учні, студенти
Мета: розвивати творчі здібності, уміння
аналізувати і виділяти головне, робити
моральний вибір і дотримуватися його.
Проведення лекторію для батьків ‚Роль Лікар
Постійно
реклами в набутті шкідливої звички куріння‛ Шеметенко С.Г.
Мета: виявити рівень знань батьків та
визначити їхнє ставлення щодо проблеми
куріння.
Проведення тренінгу для учнів 10–11 класів, Лікар
Постійно
студентів І,ІІ курсів
Шеметенко С.Г.
Мета: формування в учнів вмотивованого
відношення до здорового способу життя;
молодь отримає навички робити з профілактики шкідливих звичок, а також вміння
своєчасно приймати відповідальні рішення для запобігання шкідливим звичкам
Перегляд
фотоматеріалів,
відеофільмів, Вихователі,
Постійно
відеосюжетів, мультимедійних презентацій.
учні, студенти
Мета: надати інформацію про те, що містить у
собі поняття ‚здоровий спосіб життя‛ та
фактори, що впливають на формування здоров`я; сформувати уміння і навички
відповідального ставлення до власного
здоров`я, протистояння спокусі та соціальному тиску.
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1
10.

11.

12.

2
Повторне діагностування учнів 5–11класів,
студентів І,ІІ курсів
Мета: виявити, як змінилось ставлення молоді
до шкідливих звичок.
Мультимедійна презентація проекту ‚Ми за
здоровий спосіб життя!‛
Мета: підбиття підсумків роботи проекту ‚Ми
за здоровий спосіб життя!‛
Загальношкільна лінійка
Мета: відзначення переможців конкурсів та
активних учасників місячника ‚Ми за здоровий спосіб життя!‛. Вітамінізація учасників

3
4
Соловей І.І., шк. Пси- Квітень
холог

Вихователі,
учні, студенти

Травень

Вихователі,
учні, студенти

Травень

Етапи реалізації проекту
Етапи
1
I етап

ІІ етап
Збір необхідної
інформації,
аналіз,
систематизація,
визначення
напрямків
подальшої
діяльності

Вихователь
2
Засідання методичного об’єднання
вихователів з питань теоретичної
підготовки та забезпечення необхідною інформацією для реалізації
проекту
1. Створення груп учнів для спільної роботи на основі психологічної
сумісності
2. Визначення завдань групам

Учні
3

Термін
4
Вереснь

1. Ознайомлення з темою, Вересень,
метою, основними завдан- Жовтень
нями проекту.
2. Збір необхідної інформації з різних джерел.

ІІІ етап

3. Обговорення, оцінювання, аналіз 3. Обговорення, оцінка та Жовтень
та систематизація зібраного мате- аналіз зібраного матеріалу. Відбір матеріалів для прове- ріалу.
дення заходів
4. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання
ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ У ГРУПАХ

ІV етап
Робота над
оформленням
методичного
збірника та
презентації
проекту.

1. Систематизація, узагальнення
матеріалів. Оформлення збірника
методичних матеріалів
2. Проектування сценаріїв виховних заходів
3. Оцінювання творчих досягнень
учнів.
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1.Оформлення
елект- Листопад
ронних документів, публікацій, презентацій, виступів за темою проекту.
2. Проектування сценаріїв
заходів.
3. Публічні виступи за темами проекту (сцена-рії),
демонстрація та захист
електронних публікацій,
презентацій, слайдів.

Очікувані результати:
 формування свідомого ставлення до фізичного, психічного, духовного здоров‘я кожного;
 здійснення систематизації нових методів і форм роботи щодо формування навичок культури
поведінки вихованців та засад здорового способу життя;
 формування в учнів засад здорового способу життя, розуміння значення раціонального
харчування та ціннісного ставлення до природи і довкілля
 залучення учнів до активної діяльності щодо пропаганди здорового способу життя серед
дітей і молоді;
 упровадження інтерактивних форм і методів виховання учнів з питань збереження і
зміцнення здоров‘я;
 використання набутих знань у процесі життєдіяльності вихованців училища.
Модулі проекту
Модуль1. Робота прес-центру ‚Калейдоскоп‛
Модуль2. Робота мультимедійного центру ‚Погляд‛
Модуль3. Хоббі-центр ‚Творча майстерня‛
Напрями:
• художньо-естетичний;
• соціально-адаптаційний;
• профорієнтаційний.
Студії:
• ‚Пензлем створена краса‛;
• ‚Проби пера‛;
• ‚Мельпомена‛.
Проект сприяє співробітництву всіх суб’єктів, дає можливість реалізовувати особистіснозорієнтоване виховання особистості.

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Воронянська Н.О., помічник
ректора з виховної роботи

Інноваційні методи виховної роботи в гуртожитках
Виховна робота в гуртожитках ПНПУ імені В.Г. Короленка є важливим компонентом
навчально-виховного процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку
особистості, формування гуманістичного світогляду студентів, соціально-політичної орієнтації,
моральності й культури, поваги до оточуючих.
Організація виховної роботи ґрунтується на принципах:
 демократичності – визнання академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення
своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 гуманізації – створення умов для особистісної самореалізації, формування людяної, щирої,
доброзичливої, милосердної особистості;
 єдності навчальної та виховної діяльності – консолідація студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
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 послідовності, системності й наскрізності – привнесення виховних аспектів у всі форми
освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною
працею;
 диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахування у виховній діяльності
рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів,
стимулювання їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 єдності теорії та практики – реалізація набутих студентами знань, умінь і навичок на
практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 природовідповідності – врахування багатогранної й цілісної природи людини, вікових та
індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 пріоритету правової свідомості – виховання поваги до конституційних прав та свобод людини.
Виховну роботу в студентських гуртожитках ПНПУ імені В.Г. Короленка здійснюють:
 помічник ректора з виховної роботи;
 відповідальні по факультетах за виховну роботу в гуртожитках;
 викладачі університету (зокрема, куратори академічних груп);
 працівники студентського містечка (начальник студмістечка, коменданти);
 психологічна служба університету;
 відповідальний за організацію спортивно-масової роботи в університеті;
 студентські ради гуртожитків;
 профспілковий комітет (за згодою).
Управління виховною роботою в гуртожитках
Управління виховною роботою в гуртожитках здійснюється на основі перспективного
планування. План виховної роботи в гуртожитку – документ, що вказує на змістові орієнтири діяльності, визначає її форми, методи, обсяг, часові рамки. Він виконує наступні функції:
 спрямовуючу, визначальну, тобто указує конкретні напрямки й види діяльності;
 прогнозуючу, тобто побічно відбиває задум, представляє результати через конкретні дії;
 координуючу, організаторську, тобто, з одного боку, відображає те, яким чином, якими
засобами діяльність організовується й хто є її суб'єктом і об'єктом; а з іншого боку – указує порядок
діяльності, її взаємозв'язок з іншими видами, визначає її місце й час, відповідає на питання: хто, що,
коли й де повинен робити;
 контрольну користуючись планом, можна контролювати реалізацію поставлених цілей;
 репродуктивну (відтворювальну), тобто через будь-який проміжок часу за планом можна
відновити зміст і обсяг виконаної роботи.
План виховної роботи в гуртожитках ПНПУ імені В.Г. Короленка складається відповідно до
завдань:
 забезпечувати єдність та творчу реалізацію нормативних документів з питань виховної
роботи та інструктивно-методичних настанов державних органів, потреб регіону, колективу
університету, спиратися на досягнення сучасної педагогічної науки;
 бути цілеспрямованим, конкретним, змістовно насиченим, послідовним, систематичним,
гнучким;
 спиратися на інтереси студентів;
 враховувати результати виховної роботи за минулий навчальний рік і висновки, отримані в
ході відповідного аналізу;
 бути системним та комплексним – реалізовувати різноманітні напрямки виховання у
конкретних виховних заходах;
 поєднувати різноманітні форми і методи виховання;
 забезпечувати спадкоємність змісту й форм діяльності: виключити неоправдане дублювання,
ураховувати попередній досвід, відображати перспективи в роботі;
 передбачати єдність педагогічного керівництва та активності студентів.
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План виховної роботи складається на навчальний рік відповідальним від факультету за виховну
роботу в гуртожитку шляхом колективного планування, у якому беруть участь куратори (кафедри)
факультету, помічник ректора з виховної роботи, студентська рада гуртожитку, відповідальний за
організацію спортивно-масової роботи в університеті, кафедри університету, профспілковий комітет
(за згодою).
Зазначені суб’єкти виховної діяльності подають на розгляд відповідальному пропозиції щодо
організації виховної роботи у новому навчальному році, зазначивши тематику запланованих ними
виховних заходів, форму проведення та відповідальних. Відповідальний за виховну роботу в
гуртожитку спільно з головою студентської ради гуртожитку на основі поданих пропозицій та плану
роботи студентської ради гуртожитку узагальнюють та коригують план, враховуючи виховні й
організаційно-педагогічні завдання, відповідність плану основним вимогам, повноту відображення в
плані усіх напрямків виховання студентської молоді, наявні методичні матеріали, рекомендації
педагогічної й методичної літератури з виховної роботи, кращий досвід країни, міста, університету,
можливості студентів і громадськості, виховний потенціал соціального оточення навчального закладу,
державні та традиційні свята навчального року, події, пов'язані з життям країни та міста, традиції
університету тощо.
До плану включаються обов'язкові заходи як організаційного, так і виховного характеру, які
визначаються помічником ректора з виховної роботи й покликані сприяти організації побуту
мешканців гуртожитків, гармонізувати відносини між ними, попередити конфліктні ситуації тощо.
До таких заходів відносяться поселення та ознайомлення студентів із правилами проживання в
гуртожитках та з запланованими заходами на навчальний рік, перевибори до студентських рад
гуртожитків, зустрічі-знайомства для першокурсників із психологічною службою університету
‚Звернись до психолога!‛, бесіди-лекції із соціальним педагогом щодо профілактики негативних
явищ серед студентів, спартакіада ‚Спорт для всіх у кожному гуртожитку!‛, заходи з обміну досвідом
між гуртожитками, конкурс на кращу кімнату гуртожитку, тиждень чистоти та озеленення прилеглої
території, ремонтно-відновлювальні роботи в кімнатах гуртожитків по завершенню навчального року.
У гуртожитках університету діють студентські ради гуртожитків, діяльність яких регламентується Законом України "Про вищу освіту", Положенням про студентське самоврядування ПНПУ
імені В.Г. Короленка та Положенням про студентську раду гуртожитків ПНПУ імені В.Г. Короленка.
План роботи студентської ради гуртожитку включається до спільного плану виховної роботи в
гуртожитку.
У кінці навчального року відповідальні за виховну роботу в гуртожитках звітують про проведену
виховну роботу помічникові ректора з виховної роботи. Студентські ради гуртожитків звітують перед
мешканцями гуртожитків.
Неодмінним компонентом виховного процесу є робота кураторів академічних груп і кафедр,
які проводять різнопланові заходи. Робота кураторів фіксується у спеціальних журналах відвідування
кураторами гуртожитків, вноситься до плану виховної роботи та підсумовується у звіті про роботу
куратора академічної групи.
З метою згуртування студентів, виявлення спільних побутових проблем та пошуків їх реалізації
на території студмістечка започатковано соціально-розважальний захід ‚Обмін досвідом між
гуртожитками‛. У рамках заходу один раз на семестр один гуртожиток приймає гостей з інших
гуртожитків, демонструючи при цьому свої побутові умови, особливості, досягнення, роботу
студактиву. Такий обмін набув популярності серед студентів, він сприяє їх згуртуванню, виявленню
спільних проблем, активізує брати приклад із кращих гуртожитків у питаннях організації побуту та
комфорту. Захід супроводжується розважальною програмою. Господарі, окрім екскурсії, проводять
вікторини, конкурси, мистецькі виставки, етнографічні композиції, спільні перегляди фільмів,
студентські вечірки тощо.
Щороку факультетами та профкомом університету проводяться конкурси на кращу кімнату
гуртожитку, кращий гуртожиток. Переможці нагороджуються подарунками.
Окреме місце у проблемі зростання самоорганізації, розвитку лідерських якостей студентів
належить студентським радам гуртожитків.
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Студради гуртожитків працюють під керівництвом побутового сектору студентської ради
університету, тісно взаємодіє з адміністрацією університету (помічником ректора з виховної роботи),
факультетів, адміністрацією студмістечка, громадськими організаціями. Вони створюються у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на поліпшення
житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної,
культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя,
надання допомоги адміністрації щодо заселення та проживання студентів даного гуртожитку. За
бажанням студентів у гуртожитку можуть діяти студради окремі для кожного факультету або спільна
об'єднана студрада.
Студентська рада гуртожитку:

• проводить рейди та перевірки з дотримання санітарних правил утримання гуртожитку, використання приміщень за призначенням, правил безпеки під час користування електричними, газовими та іншими приладами, меблями та іншим інвентарем житлових приміщень згідно з типовими
нормами;

• організовує

та проводить чергування мешканців на поверхах гуртожитку, прохідній та на
прилеглій до гуртожитку території;

• сприяє формуванню бережного ставлення мешканців до майна гуртожитку;
• активно сприяє триманню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з попередження правопорушень;

• допомагає у здійсненні перепускного режиму, організовує охорону гуртожитку;
• організовує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.
Засідання студради гуртожитку проводяться за необхідності, але не менше одного разу на
місяць. У кінці навчального року вона звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку.
Дозвіллєва діяльність у гуртожитках є неодмінною складовою позааудиторної роботи студентів
ПНПУ імені В.Г. Короленка. До послуг студентів обладнані аудиторії для самопідготовки, побутові
кімнати, гуртожитки забезпечені доступом до інтернету, проводиться щорічна спартакіада ‚Спорт
для всіх у кожному гуртожитку!‛ Студентські ради гуртожитків облаштували тренажерний зал,
постійно організовують розважальні заходи (дискотеки, студентські вечірки, студентські весілля,
квартирники, гра у мафію тощо).
Відповідно до здібностей та інтересів студентів в університеті діють понад 30 творчих колективів
та гуртків різнобічного спрямування (Український народний хор ‚Калина‛, народний хор ‚Жива
вода‛, театр ‚Факультет F‛, літературна студія ‚Заспів‛, студентський театр ‚Глобус‛, СТЕМ ‚Бум‛,
клуб інтелектуальної творчості, студентський театр мод, ансамбль народного танцю ‚Козацькі
забави‛, чоловічий народний пісенно-фольклорний ансамбль ‚Чебрець‛, народний самодіяльний
академічний ансамбль ‚1000 років музики‛, жіночий вокальний ансамбль ‚Черемшина‛,
студентський театр ‚Фабула‛, хор ім. П. Лиманського, ансамбль народного танцю ‚Весна‛, жіночий
вокальний ансамбль ‚Свічадо‛, ансамбль бального танцю ‚Грація‛, музичний центр ‚Вікторія‛,
ансамбль сучасного балету ‚Марія‛, факультетські команди з черліденгу та інші), спортивні секції з
міні-футболу, волейболу, легкої атлетики, спортивного орієнтування, атлетизму, боксу, фітнесу,
спортивної гімнастики, Команди з ігрових видів спорту та єдиноборств (жіноча волейбольна команда,
чоловіча волейбольна команда, жіноча команда з футзалу ‚Ніка- педуніверситет‛, команда
університету із черлідингу, команда з фітнес – аеробіки ‚Ритм‛, жіноча баскетбольна команда, збірна
команда університету з веслування на байдарках і каное, збірна команда університету з плавання,
збірна команда університету з туризму та спортивного орієнтування, збірна команда з легкої
атлетики, збірна команда університету з греко-римської боротьби).
Робота у цьому напрямі здійснюється психологічною службою університету, а саме,
проводяться лекції-бесіди на актуальні теми, наприклад, ‚Права та обов’язки студентів‛, ‚Здоровий
спосіб життя‛; бесіди, диспути, лекторії, покази відеофільмів, щодо профілактики абортів,
венеричних захворювань, ВІЛ/СНІД, ксенофобії. На території студмістечка діє кабінет практичного
психолога.
Соціально-корисна діяльність студентського самоврядування у гуртожитках спрямовується
волонтерським сектором студентської ради університету. Мешканці гуртожитків регулярно долуча106

ються до екологічної акції ‚Батарейки, здавайтеся!‛, щорічного двомісячника чистоти, збору
макулатури, а також до всіх акцій, ініційованих волонтерським сектором (акція ‚Ні — палінню!‛,
флеш-моб ‚Зроби світ прекрасним‛, благодійна акція ‚Зроби світ кольоровим‛ до дня святого
Миколая та збір новорічних подарунків для дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та інвалідів,
що на новорічні свята перебували у лікувальних установах міста (акція ‚Студенти — дітям‛), збір
макулатури, допомога Полтавському центру адаптації ‚Світло надії‛ у зборі теплих речей для
безхатченків та людей, що вийшли з місць позбавлення волі, щорічна всеукраїнська акція по збору
коштів, яку проводить Всеукраїнський благодійний фонд ‛Серце до серця‛, участь у благодійному
балу ‚Живи добром — твори дива‛, VІІІ благодійному балу ‚Допомогти так легко‛, благодійні збори
коштів для лікування і спорядження мобілізованих викладачів і студентів університету, для потреб
ЗСУ, для придбання ліків добровольчим батальйонам, для сімей загиблих на Майдані Незалежності,
закупівля обладнання для полтавського військового шпиталю, виготовлення маскувальної сітки для
потреб АТО, траурна хода пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, акція до річниці
побиття студентів на Майдані Незалежності, участь у благодійній акції ‚Тепло студентських сердець‛,
здача донорської крові, збір іграшок і книжок для дітей переселенців).

Липковатівський аграрний коледж Нововодолазького району
Харківської області
Полєнок С. Л.,
вихователь гуртожитку

Організація дозвіллєвої діяльності
в умовах гуртожитку
В умовах гуртожитку Липковатівського аграрного коледжу виховний процес здійснюється за такими умовами:
 виховна робота з мешканцями організовується на основі комплексного підходу і є
органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу коледжу;
 студенти залучаються до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних
особливостей;
 життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування і самообслуговування
за вмілого педагогічного керівництва.
У гуртожитку коледжу вихователь використовує:
• загальні відомості про студентів, вивчення їх психологічних та соціальних особливостей;
• вивчення особливостей розвитку студентів, стану їхнього здоров’я, життєвих проблем,
здібностей, інтересів, одночасно визначаючи види діяльності, які сприятимуть подальшому їх
розвитку (гуртки, факультативи, клуби за інтересами);
• створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення умов
захищеності кожного мешканця;
• розвиток та вдосконалення організації самоврядування в гуртожитку, залучення студентів до
самоорганізації, вміння відстоювати власну точку зору, свої права, вміти захищати себе та інших від
грубості, насилля;
• здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні обраною професією;
• активна співпраця з батьками, громадськістю;
• сприяння формуванню в учнів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного
відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.
Перспективний план роботи гуртожитку складаємо спільно з Радою гуртожитку і враховуємо
інтереси студентів, використовуємо комплексний підхід до виховного процесу (єдність морального,
трудового, національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, громадянсько-правового, екологічного, естетичного і фізичного).
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Національно-патріотичне виховання включає такі заходи як традиційні студентські зустрічі з
ветеранами війни, відвідування історичних пам’ятних місць Великої Вітчизняної війни, музеїв міста
Харкова, музею історії коледжу. Студенти беруть участь у впорядкуванні могил загиблих воїнів,
проводяться лекції-бесіди: ‚Українська національно-державна символіка‛, ‚Подвиг ваш незабутий‚,
‚Україно! Мій коханий краю‛, ‚Україна і світ‛, ‚Національна символіка‛, ‚Народні ремесла‛ та ін.
З метою інтелектуально-духовного виховання студенти нашого коледжу беруть участь у
інтелектуальному конкурсі ‚Кращий студент року‛, проводяться виховні, інформаційні години:
‚Пізнай себе‛, ‚Я оцінювальне‛, ‚У православному храмі‛, ‚Релігійні свята й обряди українців‛ тощо.
Громадянсько-правове виховання націлене на виховання поваги до Конституції Украіни, законів
України, державних символів України. Постійно поновлюються куточки національної символіки в
гуртожитку, проводяться бесіди для студентів щодо підвищення правової культури особистості,
відбуваються зустрічі з представниками правоохоронних органів. Проводяться виховні години, лекції:
‚Витяг з кримінального кодексу про відповідальність неповнолітніх‛, ‚Мета мого життя‛ та ін.
Моральне виховання
Значна увага приділяється формуванню моральної культури особистості, засвоєнню моральних
норм, принципів, ідеалів суспільства обговорюємо такі теми морального виховання: ‚Про дружбу і
товаришування‛, ‚Моральні основи поведінки в колективі‛ та ін.
Вихователем постійно проводяться лекції-бесіди на морально-етичні теми, про норми
поведінки, самодисципліни, самовдосконалення.
З метою екологічного виховання, формування почуття відповідальності за природу, як
національного багатства, студентами гуртожитку щорічно проводяться роботи з висадження дерев,
прибирання парку. Проводяться виховні години, бесіди: ‚Краса навколо тебе‛, ‚У світі цікавого‛ та ін.
Естетичне виховання
Естетичне виховання студентів – складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей
особистості, на розвиток її здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх
сферах діяльності людини. Проводяться виховні години, лекції: ‚Краса врятує світ‛, ‚Барвистим
пензлем‛ та ін.
Трудове виховання
Для формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці, формування любові до
обраної професії. Студенти беруть участь у впорядкуванні території біля корпусів, гуртожитків.
Вихователь у гуртожитку виховує дбайливе ставлення студентів до майна. Проводяться виховні
години, бесіди: ‚Щоб праця давала втіху‛, ‚Хвала рукам, що пахнуть хлібом‛ та ін.
Для формування потреби у безпечній поведінці, протидії та запобіганні негативним звичкам,
профілактиці захворювань традиційно проводяться бесіди кураторів, вихователя та лікарів щодо
здорового способу життя, профілактики небезпечних хвороб та неприпустимості шкідливих звичок.
Щодо виконання державної програми ‚Репродуктивне здоров’я нації 2006–2015‛ відбуваються
заходи: студенти беруть участь у Всеукраїнських акціях ‚Молодь за здоровий спосіб життя‛,
‚АнтиСНІД‛, проводяться лекції про шкідливі звички, лекції для дівчат щодо здорового способу
життя, цикл лекцій та бесід з підготовки студентської молоді до подружнього життя: ‚Шкідливі
звички – причини та наслідки‛, ‚Куріння чи здоров`я – вибирай сам‛ та ін.
План виховної роботи в гуртожитку є основним документом обліку і планування роботи
вихователя та складається на семестр і місяць, що допомагає зорієнтуватись щодо проведення
спільних корисних справ, заходів, розваг, загалом діяльності колективу протягом місяця.
Позааудиторний час займає значне місце в житті студента. Тому головне завдання вихователя –
допомогти йому раціонально організувати цей час, щоб він був розумно використаний для
відпочинку культурних розваг і занять улюбленою справою, для подальшого розвитку й удос-
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коналення розумових, фізичних і естетичних якостей особистості, для активної участі в суспільному
житті.
Позааудиторна робота має важливе значення в формуванні пізнавальних інтересів студентів,
розширенні і поглибленні їх знань, у вихованні дисциплінованості, почуття колективізму, в розвитку
ініціативи, самодіяльності, творчих здібностей, в залученні до суспільнокорисної праці, сприяє
одержанню ними практичних умінь і навичок.
Отже, у своїй роботі я поставила перед собою завдання виховати особистість, яка б:
• віддано любила свій народ, свою Батьківщину;
• з повагою ставилась до символів нашої держави;
• знала і вивчала історію України, традиції, звичаї наших народів;
• добре володіла основами наук;
• удосконалювала свою особистість, закріплювала позитивні якості, творила добро заради
добра і була безкорисливою;
• з любов`ю і повагою ставилась до батьків;
• оберігала природу, турбувалась про неї, збагачувала її.
Чільне місце в проведенні виховної роботи в гуртожитку займають виховні години: "Рушники,
ви мої рушники", "Багатство української мови", "Семантика українського рушника" та інші; бесіди:
"Культура дозвілля" ‚Перше знайомство‛, ‚За порогом рідного дому‛ та інші; інформаційні години,
наприклад, "Інформація до дії", "Наша історія", "Це цікаво знати".
Застосовую новітні методики роботи зі студентами: вправи для розвитку особистості, почуттів і
емоцій (вправи ‚Не подобається – подобається‛, ‚Аукціон‛, ‚Я ображаюсь коли<‛), самооцінка,
самоконтроль (вправа ‚Яким я буду через 5 років‛), емоційної та пізнавальної сфери, навичок
спілкування.
Ці вправи надають можливість пізнати себе, навчитися знаходити позитивне в собі та в інших,
вміти виказувати своє позитивне ставлення та сприймати позитивні оцінки оточуючих. Усе це сприяє
розвитку емпатії та рефлексії, формуванню позитивного образу ‚Я‛, а от же, підвищенню самоповаги
та самооцінки. Уміти будувати правильні стосунки, долати перешкоди, керувати своїм емоційним
станом – запорука життєвого успіху. Якщо людина не оволодіє необхідними вміннями на порозі
дорослого життя, вона залишається не захищеною перед життєвими труднощами, стресами, зазнає
невдач у дружніх, інтимних стосунках.
Основні умови конструктивного спілкування:
• уміння аналізувати ситуації між особами;
• уміння одержати в кожній ситуації відповідний досвід, необхідний для подальшого успішного
спілкування;
• уміння використовувати отриманий досвід для самовдосконалення та поліпшення комунікативних умінь.
У гуртожитку працює лекторій ‚За здоровий спосіб життя‛. Мета – розвивати в студентів
уміння та навички свідомого вибору здорового способу життя та формувати відповідальне ставлення
до власного здоров`я; активізувати внутрішній потенціал студентів для протистояння негативним
звичкам, визначити, які кроки потрібно робити для того, щоб залишатися здоровим та успішним.
Головні завдання – виховання всебічно розвиненої, валеологічно грамотної особистості; формування у
студентів ціннісного ставлення до власного здоров`я та здоров`я інших людей; пропаганда спорту.
Тематика різноманітна: ‚Шкідливість вживання наркотиків для здоров'я‛, "Тютюн та організм.
Сторінки фактів", ‚Режим індивідуальної праці та відпочинку студента‛, ‚Комп`ютер і здоров`я‛ та ін.
Важливу роль у житті гуртожитку відіграє студентське самоврядування, яке покликане
розширити права і підвищити відповідальність колективу студентів, їх органів у вирішенні всіх
питань, пов'язаних з організацією виховної роботи, побуту і дозвілля студентів, які проживають у
гуртожитку.
Основним органом студентського самоврядування, через який здійснюється керівництво
виховною роботою в гуртожитку є Рада гуртожитку. Вона є невід’ємною складовою виховної системи.
Рада контролює дотримання студентами правил проживання в гуртожитку чистоту та порядок в
кімнатах. Разом з членами Ради в гуртожитку проводяться конкурси на кращу кімнату. Це
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організовує студентів, сприяє виробленню у них навичок до порядку, чистоти які знадобляться їм у
подальшому житті та є справжньою школою громадянського виховання, формування в учнів почуття
самостійності, відповідальності, дисциплінованості.
Одне з головних завдань вихователя – сприяти ефективному навчанню і підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Тому Рада гуртожитку відіграє важливу роль у допомозі вихователю
щодо контролю у самопідготовці, а також закріплює сильних студентів за тими, хто відстає в
навчанні.
Проводиться індивідуальна робота зі студентами, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітьми-сиротами.
Адаптація до навчання та проживання в гуртожитку студентів – сиріт та тих, які залишились
без батьківської турботи – це тривалий соціально-педагогічний процес. Особливістю таких студентів є
яскраво виражена нестійкість нервової системи, що викликає роздратування, порушення поведінки,
призводить до агресивності, жорстокості, брутальності. Під час навчання і виховання в інтернатних
закладах у них склалася особиста система поглядів на взаємини з дорослими. Вони частіше
конфліктують з дорослими, не володіють культурою поведінки, багато з них мають шкідливі звички,
не вміють контролювати свої емоції та думки, не привчені до самообслуговування у побуті
(прибирання кімнат, чергування, прання особистих речей та ін.)
Вихователь з перших днів працює над створенням сприятливого клімату в гуртожитку та
позитивним особистісним спілкуванням в системі:
вихователь
студент-сирота; студент-сирота
студент із сім’ї.
Виховання поза родиною є головною причиною неготовності до самостійного життя й
породжує прояв особистісної депривації, тому що постійне оточення великою кількістю дітей і
дорослих не дає можливості самоідентифікації, осмислення себе й своїх проблем, створює
неможливість продумати своє майбутнє життя. Дитина не знає, як вона буде жити одна, де знайде
друзів, як буде проводити вільний час.
Для більшості таких дітей характерні певні особливості їх особи і життя: порушення в розвитку
відчуттів, низький рівень соціального інтелекту, слабо розвинене відчуття відповідальності за свої
вчинки, невпевненість у собі, низька самооцінка, відсутність цілеспрямованості, не сформованість
життєвих планів.
Діти не можуть налагоджувати стосунки з іншими дорослими, знаходити спільне між
вимогами інших дорослих і своїми бажаннями та можливостями.
Для досягнення цієї мети застосовую низку методик, ігор і вправ які зможуть допомогти дітям у
таких проблемах: усвідомлення себе – вправа ‚Анкета‛; взаємини – вправа ‚Мої проблеми‛; вправи
на підвищення самооцінки, також проведення діалогів, бесід, диспутів з морально-етичних,
молодіжних проблем. Спрямовую свої зусилля на створення загального емоційного фону, достатньо
затишного і комфортного для учнів з категорії сиріт.
Значне місце серед форм виховної роботи займають тематичні та розважальні вечори,
наприклад: ‚Відпочиваємо разом‛, ‚Святкування проводів зими Масляної‛, вечори вітання
іменинників та інше. У підготовці до тематичного вечора проявляють свої інтереси й здібності всі
студенти Під час одержання посильного завдання.
Одні готують виступи на вечір, інші – організовують виставку, треті – оформляють залу, четверті
– готують випуск спеціальної газети. У процесі підготовки до тематичного вечора студенти краще
пізнають один одного, правильно оцінюють свої вчинки, закріплюються дружні стосунки між
вихователем і студентами. І ця теплота відношень сприяє подальшій спільній продуктивній праці.
Важливу виховну роль відіграють вечори між гуртожитками.
Дівчата відвідують клуб за інтересами ‚Шарм‛. Тут ведуться дружні бесіди про речі прості й
необхідні кожному. Їм цікаво дізнатися про те, як розумно організувати домашнє господарство, щоб
ведення його не поглинало всього вільного часу; як продовжити життя одягу та речей домашнього
вжитку, як за ними краще доглядати й головне, як найдовше зберегти здоров'я, красу, молодість.
У гуртожитку проводиться робота з батьками студентів. Хотілося б частіше зустрічатися з
батьками на класних зборах, в гуртожитках, бути з ними в тісному контакті – проводити з ними більш
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детальні бесіди, ознайомити їх з побутом дітей, показати кімнати. Адже основний свій вільний час та
готування уроків студенти проводять саме в гуртожитку.
Все це допомагає виявленню найбільш оптимальних і ефективних шляхів удосконалення
виховної роботи в гуртожитку. У своїй роботі використовую такі види діяльності:
• соціальна підтримка тих учнів, які відчувають певний дискомфорт під час влаштування в
гуртожитку через несприятливі обставини, коли вони потрапили в інше соціальне оточення;
• створення ситуації успіху в будь-яких видах діяльності;
• зменшення соціальної значущості конфліктів, які часом виникають у молодіжному
середовищі, корекція відносин між учнями.
Успішність виховної роботи в гуртожитку неможлива без вмілого педагогічного керівництва,
направленого на формування в учнів високих людських якостей, громадянської самосвідомості,
виховання творчої особистості, створення максимально сприятливих умов для прояву та розвитку
здібностей і таланту, утвердження й розвитку національно-культурних і професійних традицій
навчального закладу.

Любешівський технічний коледж Луцького
національного технічного університету
Коренчук Т.Ю.,
заступник директора з НВР

Виховна робота зі студентами в умовах гуртожитку
Першочерговим завданням на початку нового навчального року в гуртожитку є формування
студентського колективу. Вихователі коледжу зосереджують свою увагу на таких питаннях:
 загальні відомості про учнів
та студентів, вивчення їх психологічних та соціальних
особливостей;
 вивчення особливостей розвитку учнів, студентів, стану їхнього здоров’я, життєвих проблем,
здібностей, інтересів, одночасно визначаючи види діяльності, які сприятимуть подальшому їх
розвитку (гуртки, факультативи, клуби за інтересами);
 створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення умов
захищеності кожного мешканця;
 розвиток та вдосконалення організації самоврядування в гуртожитку, залучення учнів та
студентів до самоорганізації, вміння відстоювати власну точку зору, свої права, вміти захищати себе та
інших від грубості, насилля;
 здійснення допомоги учням та студентам у самопідготовці та оволодінні обраною професією;
 сприяння формуванню в учнів та студентів здорового способу життя, організація дозвілля та
змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до
домашніх;
 активна співпраця з батьками, керівниками груп, громадськістю;
Виховний процес організовується згідно з планами роботи коледжу, гуртожитку на рік, а також
поточних планів (на місяць, тиждень, день).
Основні напрями плану: громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; військовопатріотичне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; моральне виховання;
екологічне виховання; превентивне виховання; формування здорового способу життя;
профорієнтаційна робота; робота з батьками.
Головний принцип планування виховної роботи в гуртожитку полягає в тому, щоб вона була
логічним продовженням навчально-виховного процесу в коледжі, тісно пов’язана з навчанням та
позаурочною діяльністю учнів та студентів.
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Плани роботи в гуртожитку складаються спільно і враховують побажання вихователів, класних
керівників, кураторів, студентів, мають комплексний підхід до виховного процесу. Місячні та щоденні
плани роботи вихователів складаються з урахування потреб і запитів студентів.
Організовуючи та проводячи виховну роботу, вихователі в першу чергу враховують особливості
студентського колективу, тому що вік 15–19 років – це період значних психологічних та фізичних змін,
юнацького максималізму, прагнення до самовизначення, утвердження власної індивідуальності.
Питання взаємовідносин вивчає психологічна служба навчального закладу, яка проводить
соціально-педагогічні заняття, тренінги, ділові ігри, дискусії, індивідуальні бесіди та інше.
Важливим етапом в організації виховної роботи гуртожитку є проведення самопідготовки
студентів. На кожному поверсі є кімнати самопідготовки. Тут знаходяться всі необхідні підручники,
посібники із загальноосвітніх та спеціальних предметів. Вихователі здійснюють контроль за станом
підготовки домашніх завдань, допомагають спільно з бібліотекарем підібрати рекомендовану викладачем літературу.
Вихователі ведуть наступну документацію:
 плани роботи ради гуртожитку;
 протоколи загальних зборів
 протоколи засідань ради гуртожитку;
 облік проведених заходів.
На початку навчального року, з метою ознайомлення учнів та студентів з вимогами до
проживаючих у нашому гуртожитку проводять загальні збори на тему ‚Гуртожиток – наш дім, і ми
господарі у нім‛, де перед мешканцями ставляться конкретні вимоги щодо їх побуту, проживання та
організації дозвілля.
Традицією стало проведення із першокурсниками вечорів знайомств та відпочинку, на яких
учні та студенти розкривають свої можливості, таланти, вподобання, діляться роздумами з різних
життєвих питань. У повсякденній практиці використовуються різноманітні форми й методи
організації дозвілля учнів та студентів: тематичні вечори, бесіди, конкурси, виставки, вікторини,
зустрічі з цікавими людьми та інше.
При індивідуальній роботі надається перевага схваленню, заохоченню – це додає учням і
студентам впевненості в собі, розвиває почуття відповідальності й бажання бути ще кращими.
З метою формування соціальних компетенцій у студентів, вихователями проводиться низка
заходів, які формують активну соціальну позицію, негативне ставлення до асоціальних вчинків.
Важливе місце у виховному процесі належить громадянському вихованню, вихованню поваги
до свого народу, його історії, культури української мови, відродження національних та родинних
традицій. З цією метою постійно проводяться тематичні вечори: українські вечорниці ‚На Андрія
дівчата гадали‛, ‚Немає переводу добрим звичаям народу‛, ‚Батьківщину-мати умій захищати‛
Такі заходи допомагають розкрити красу рідного краю, невичерпні духовні багатства нашого
народу – звичаї, традиції, обряди.
Метою правоосвітньої та правовиховної роботи в гуртожитку є ознайомлення учнів та студентів
із законодавчими актами, Конституцією України, що забезпечує виховання в учнів та студентів
необхідності дотримання правових обов’язків, сприяє попередженню правопорушень і злочинів,
соціальної пасивності.
Постійно організовуються зустрічі із працівниками правоохоронних органів, суду. Проводяться
круглі столи на теми ‚Злочин і покарання‛, ‚Поговоримо про закон‛.
Важливе значення приділяється вихователями попередженню правопорушень серед учнівської
та студентської молоді. Кожне порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку широко
обговорюється на засіданні ради гуртожитку та штабу профілактики коледжу.
Значна увага приділяється попередженню тютюнокуріння та алкогольної залежності,
популяризації здорового способу життя. З цією метою протягом року відбуваються зустрічі з
працівниками Центральної районної лікарні. Зокрема, були проведені такі години спілкування,
бесіди:
 ‚У майбутнє ми робимо крок‛;
 ‚Гармонія тіла і духу – основа фізичного виховання‛;
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 ‚Цигарка – ворог, зброя проти неї – ваша воля‛;
 ‚Вплив алкоголю на організм підлітка‛;
 ‚Венеричні хвороби, їх наслідки‛;
 ‚Падіння моралі. Проституція. Наслідки‛;
 диспут ‚Що ти думаєш про своє покоління?‛;
 виставка плакатів ‚СНІД – трагедія людства‛.
Виховний процес в гуртожитку будується на системі цінностей, які через культуру, традиції
формують людський ідеал. Для організації позаурочної зайнятості та дозвілля учнів й студентів у
коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, художнього читання, вокальний гурток, гурток
ручної вишивки, клуб ‚Юний правознавець‛, клуб ‚Твій світ‛, спортивні секції. Майже кожен
мешканець, який проживає в гуртожитку, бере участь у тому чи іншому гуртку, секції чи клубі за
інтересами.
Систематично серед учнів та студентів гуртожитку проводяться спортивні змагання з ігрових
видів спорту (настільного тенісу, шахів, шашок, футболу), спортивні свята ‚Нумо, хлопці!‛, ‚Козацькі
розваги‛.
Багато цікавих заходів проводиться для розвитку індивідуальних обдарувань і можливостей
учнів та студентів, зокрема конкурси (‚Ми шукаємо таланти‛, ‚Нумо дівчата‛, ‚Міс гуртожитку‛),
вікторини (‚Розумники і розумниці‛, ‚Колесо фортуни‛), вечори відпочинку (‚Свято іменинника‛,
‚Поговоримо про любов<‛, ‚Свято до Дня 8 березня‛).
На таких вечорах різноманітних жанрів та тематичних напрямків чергуються танці з цікавими
номерами, іграми, колективним виконанням українських народних пісень, вікторинами, конкурсами
тощо.
Виховання молоді, яка проживає в гуртожитку – процес складний багатогранний, що потребує
від вихователів зваженого відбору виховних заходів, постійного пошуку нових форм роботи в організації дозвілля учнів та студентів.
Під час проведення різноманітних заходів вихователі використовують такі методи гри та
ігрового тренінгу, театралізація, змагання, ситуація; імпровізація.
Використовуючи ці методи, вихователь досягає мети, виховує розумну і свідому людину, наше
майбутнє – майбутнє нашої держави.
Важливу роль у виховному процесі гуртожитку відіграє студентсько-учнівське самоврядування,
яке є справжньою школою громадянського виховання, формування студентів почуття самостійності,
відповідальності й дисциплінованості.
У гуртожитку дієвим органом студентсько-учнівського самоврядування є рада гуртожитку, яка
спільно з адміністрацією гуртожитку та студентсько-учнівським профкомом коледжу :
 контролює та проводить поселення і виселення студентів та учнів з гуртожитку;
 бере участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;
 спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та попередження
мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;
 перевіряє дотримання учнями, студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм,
використання приміщень за призначенням, дотримання правил безпеки під час користування
електричними приладами, меблями та іншим інвентарем житлових приміщень згідно з типовими
нормами;
 виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з
озеленення та благоустрою території, що закріплена за гуртожитком;
 контролює дотримання мешканцями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його ремонті;
 організовує відпочинок мешканцям гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.
В раді гуртожитку працюють учні та студенти, які розподілені по секторах: культмасовий,
правопорядку, санітарії і гігієни, навчальний, спортивно-масовий.
З метою залучення учнів та студентів до роботи з покращення житлово-побутових умов і
санітарного стану, дотримання правил проживання, активної участі учнів та студентів в
суспільнокорисній роботі, кожного місяця проводиться огляд-конкурс на кращу кімнату. Рада
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гуртожитку підбиває підсумки, визначає переможців та вносить дирекції коледжу подання про
відзначення переможців.
Студентсько-учнівська рада тісно співпрацює з вихователями, кураторами, класними
керівниками, майстрами виробничого навчання, батьками, навчає господарювати у власній оселі,
власній майбутній родині, вести здоровий спосіб життя.
Навчальний заклад постійно працює над методичним удосконаленням вихователів шляхом
самоосвіти, курсової підготовки, участі в обласних методичних секціях вихователів. Проте наші
центральні методичні видання дуже рідко на своїх шпальтах друкують матеріали про кращий досвід
із питань виховної роботи гуртожитку, на допомогу вихователям тощо.
Організація виховної роботи, забезпечення життєдіяльності учнів та студентів гуртожитку має
величезний потенціал, тому перед нами – педагогами, стоїть важливе завдання – раціонально
використати його для розвитку, вдосконалення моральних, естетичних і фізичних якостей
особистості, а також відпочинку, культурних розваг, дотримання норм особистої гігієни, занять
улюбленою справою.

Рівненський державний аграрний коледж
Садовська О.А.,
керівник клубу

Організація дозвіллєвої діяльності в
умовах гуртожитку
Основними цілями роботи вихователя гуртожитку Рівненського державного аграрного коледжу
є формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до
самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності,
забезпечення морального розвитку, здорового способу життя,
Дозвілля є сприятливим ґрунтом для випробовування юнацтвом своїх творчих потреб і
можливостей. У цьому процесі набагато простіше формувати поважне ставлення до себе, навіть
особисті недоліки краще долаються завдяки дозвіллєвій активності.
Організація дозвілля молоді у нашому гуртожитку носить чітко окреслений виховний та
пізнавальний характер, і є важливим інструментом формування духовного світу, культурних
цінностей молоді. Для забезпечення потреби студентства в організованому дозвіллі вихователь
координує свої дії з кураторами груп, студентським профспілковим комітетом та студентською радою
гуртожитку.
У своїй роботі опираємось на актив і діяльність ради студентського самоврядування, в якій
активно діють всі сектори. Кожен студент за своїм умінням і здібностями може знайти своє
призначення в роботі одного з секторів.
‚Гуртожиток – наш дім‛, саме так кажуть студенти Рівненського державного аграрного
коледжу. У ньому створені всі умови для комфортного проживання та проведення змістовного
дозвілля 300 мешканців. Щорічно беремо участь в обласному огляді-конкурсі гуртожитків серед
вищих навчальних закладів, а також ставали його лауреатом .
Робота зі студентами починається з моменту їх поселення. Приділяється максимальна увага їх
адаптації до нових умов проживання, дотримання правил внутрішнього розпорядку та створення
дизайну інтер’єру кімнат.
Для кращого вивчення студента, на перші бесіди з батьками під час поселення в гуртожиток, ми
намагаємось якомога більше дізнатися про сімейний статус, матеріальний стан, моральний клімат
родини, здібності, уподобання студента та його риси характеру. Проводиться анкетування студентівпершокурсників для подальшого залучення їх за здібностями і нахилами до секторів, секцій, гуртків
та клубів.
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Налагоджуємо тісний зв'язок та проводимо індивідуальні бесіди з батьками окремих студентів,
які потребують підвищеної педагогічної уваги.
Для виявлення уподобань студентів було проведено анкетування ‚Ваше улюблене заняття на
дозвіллі?‛. Аналіз відповідей показав, що електронні засоби інформації заповнюють значну частину
їхнього часу. Зокрема, для третини (38%) опитуваних перегляд телепередач та ‚сидіння‛ в інтернеті –
першочергове заняття. Простежується підвищення інтересу серед студентів до отримання корисної
інформації з різних напрямів.
Безумовно позитивним є те, що молоді люди прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення,
отримання додаткових знань, умінь та навичок, підвищення кваліфікації. Негативним – це призводить
до ‚одомашнення‛ дозвілля» і знижується колективне проведення вільного часу. Серед активних
форм дозвілля найбільшою мірою реалізується спілкування та зустрічі з друзями, відрадно, що 25%
студентів віддають перевагу заняттю спортом. Однак активні види використання часу дозвілля, такі як,
відвідування гуртків та участь у художній самодіяльності, нині недостатньо популярні серед студентів.
Виходячи з цього нами сформульовано вимоги до організації й проведення дозвіллєвої
діяльності студентської молоді:
1) необхідно підходити до дозвілля як до засобу виховання й самовиховання людини;
2) дозвілля повинно бути різноманітним, цікавим, мати розважальний характер.
Тут важливо, щоб зміст, форми відповідали потребам і інтересам молоді.
Для створення оптимальних умов, розвитку творчості та впевненості в собі жоден проведений
захід не залишається поза увагою без подяки, грамоти, нагородження призами.
Важливий фактор у виховній роботі – це взаємовідносини вихователя і студента, які базуються
на взаємній повазі. Вихователь надає можливість студентам висловити свою думку та обговорює з
ними проблеми, розкриває перспективи їхнього зростання, тобто створює атмосферу довір'я,
викликає студентів на відверту розмову.
Вихователем, відповідно до плану виховної роботи, проводяться тематичні виховні заходи,
спортивні змагання, вечори відпочинку, відвідування кіно, театрів, музеїв, концертів, екскурсії.
Щоденно чергують педагогічні працівники, які надають консультації з навчальних дисциплін,
спостерігають за емоційно-психологічним станом мешканців.
Для формування громадянської позиції студентам надається інформація як в усній формі, через
цикл бесід на морально-етичну та правову тематику, інформаційні години, виставки, акції, рейдиогляди кімнат, шахово-шашкові турніри, різноманітні спортивні змагання, молодіжні дискотеки,
лекції, диспути, семінари, зустрічі з цікавими людьми, так і проводять заняття із залученням інтернетвидань, демонстрація відеофільмів на різну тематику, таких як: ‚Правила дорожнього руху‛, ‚Праця
неповнолітніх‛, ‚Види покарань для неповнолітніх‛, ‚Ні – шкідливим звичкам!‛, ‚Права і обов’язки
студентів‛, ‚Що робити, якщо Вас затримає міліція‛, ‚Право інтелектуальної власності‛, ‚Права
молоді‛, ‚Права споживачів‛, ‚Я – громадянин України‛ та інші.
Студенти гуртожитку охоче беруть участь у заходах, що сприяють вивченню національних
традицій, розвитку національної свідомості, формуванню патріотизму та здорового способу життя.
Організаційно-педагогічна діяльність вихователя спрямована на розширення уявлень студентів
про найбільшу цінність людини — здоров'я, засвоєння ними знань сутності й факторів, що формують
його, розвиток потенційних можливостей організму до життя без хвороб, шкідливих звичок, та
активного, творчого довголіття. Зустрічі з лікарями-наркологами озброюють студентів знаннями про
негативну дію наркогенних речовин на людину.
Санітарно-гігієнічне виховання студентів здійснюється шляхом індивідуальних бесід,
консультацій з питань особистої гігієни, гігієни. Беручи активну участь в різноманітних формах і
видах діяльності, студенти усвідомлюють відповідальність за свій спосіб буття, здійснюють фізіологічну і психологічну саморегуляцію, глибше засвоюють проблеми особистої гігієни, а також праці й
навчання, організовують інтелектуально-дозвіллєву діяльність та раціонально використовують свій
вільний час.
Однією із форм організації дозвілля студентської молоді є клубна діяльність. Основна мета
роботи клубу – виховання й самовиховання на основі ініціативи, самодіяльності й всебічного прояву
здібностей кожної особистості. Завданнями клубної роботи є: організація дозвілля людей, оперативне
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знаходження форм і застосовування засобів культурно-масової роботи відповідно до інтересів і
запитів молоді. Найважливіші функції клубу: стимулювання суспільної активності; розвиток
соціально-культурної творчості; широке спілкування в результаті спільної діяльності; забезпечення
культурного відпочинку й розваг. Для того, щоб розкрити цей невидимий арсенал, і працює
фотоклуб ‚Зупинись, миттєвосте!‛.
Членами клубу, після кожного виховного заходу в гуртожитку, випускаються фоторепортажі,
готується альбом до Дня студента. Минуть роки, зустрінуться колишні однокурсники, переглянуть
фотографії і перенесуться в роки далекої студентської юності.
Як керівник клубу ‚Берегиня‛, вихователь значну увагу приділяє проблемам сімейного
виховання. На засіданнях обговорюються питання "Як вести домашнє господарство", "Вміла
приготувати – вмію і подати", "Мистецтво вирішувати сімейні конфлікти". Особливо популярними є
зустрічі з косметологами, перукарями, лікарями-венерологами, кулінарами. Така цілеспрямована
робота забезпечує формування в студентської молоді готовності до одруження і виховання дітей,
якостей сім'янина, виховує моральні норми поведінки у відносинах юнаків та дівчат.
Молодіжний клуб за інтересами ‚Берегиня‛ об’єднує любителів різних форм проведення
дозвілля.
Він створений з метою розвитку індивідуальних здібностей і таланту молоді, вихованню
народних етичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці, обрядах. Значна увага
приділяється відродженню і впровадженню в побут звичаїв та традиції українського народу.
Наприклад, проведення в гуртожитку заходів "Андріївські вечорниці", фольклорні свята
сприяють формуванню в студентів зацікавленості історією рідного краю, дбайливого ставлення до
історичних пам'яток.
Неодмінною складовою щорічного успіху вистави ‚Андріївські вечорниці‛ є поєднання
музичних, фольклорних та сучасних форм висвітлення української спадщини. Нашими студентами
зібрано та опрацьовано в сценарії новий матеріал народних прикмет, гуморесок, гадань. Члени
‚Берегині‛ відшукали не тільки стародавні речі, але й старовинні ‚щедрівки‛, танці, звичаї.
Студенти мали можливість не лише відчути колорит українських вечорниць, але і стати їх
безпосередніми учасниками, вкусити калиту, поласувати смачними варениками, погадати на
судженого, затанцювати запальний танок.
Тому такий традиційний захід завжди приносить велике естетичне та моральне задоволення як
акторам-виконавцям на сцені, так і всім присутнім у залі.
За ініціативи студентської ради гуртожитку протягом навчального року проводиться безстрокова акція милосердя ‚Від серця до серця‛.
Студенти долучилися до збирання благодійних коштів на подарунки, медикаменти для дітей в
Будинку дитини та онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні, де
спілкувалися, гралися, малювали з ними, демонстрували підготовлені тематичні ранки,
постановки, казки.
Така форма роботи дає можливість її учасникам проявити свої здібності, розкрити творчий
потенціал, підтримати тих, хто потребує допомоги: дітей-сиріт, творчо обдаровану молодь, учасників
бойових дій в АТО, котрі проходять лікування в військовому шпиталі. Це дає підстави розглядати
систему виховної діяльності зі студентством як важливу складову цілісного виховного середовища
ВНЗ через особистісне зростання і колективне становлення.
Таким чином, організація дозвілля у гуртожитку представлено комплексно, де молодь
використовує свій вільний час за потребами та дає можливість сучасній молодій людині розвивати
творчі сторони своєї особистості, талант.
Цілеспрямована робота та розвиток творчих здібностей студентів дають позитивні результати:
вони вступають в життя носіями духовності й культури, фахівцями, які здатні бути лідерами як
завдяки професійним знанням, так і високим організаторським та людським якостям.
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Національний авіаційний університет
Козачок Я.В., проректор з науковопедагогічної та виховної роботи,
доктор філологічних наук, професор;
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Організація виховної роботи в гуртожитках
студентського містечка
Організація виховного процесу в гуртожитках студентського містечка Національного
авіаційного університету здійснюється відповідно до ‚Положення про організацію виховної роботи в
Національному авіаційному університеті‛, що затверджене ректором 18.06.2014р., а також
‚Положення про гуртожитки Студентського містечка НАУ‛ (наказ від 04.12.2014р. №272/од);
‚Положення про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка Національного авіаційного
університету‛ (наказ від 20.06.2014р. №126/од), ‚Положення про комісію з профілактики
правопорушень‛ (наказ від 02.02.2011р. №234/ст), ‚Правил внутрішнього розпорядку в студентських
гуртожитках‛ (наказ від 04.12.2014р. №274/од), а також ‚Положення про наставника навчальної групи
студентів Національного авіаційного університету‛ (наказ від 18.04.2012р. №108/од).
Управління виховною роботою в гуртожитках студентського містечка здійснюється відповідно
до ‚Перспективного плану роботи зі студентами Національного авіаційного університету на 2014–2016
н.р.‛, затвердженого проректором з навчально-виховної роботи, та щорічного ‚Плану роботи зі
студентами Національного авіаційного університету‛, затвердженого, зокрема на 2014–2015 н.р. План
університету формується на основі планів роботи зі студентами навчальних інститутів. За підсумками
роботи складають відповідні звіти та формується загальний Звіт про роботу зі студентами в
Національному авіаційному університеті, у якому відображена також виховна робота у гуртожитках
як невід’ємна складова загального процесу. План і звіт складаються з розділів, в яких відображаються
різні аспекти виховної роботи зі студентами, зокрема й мешканцями гуртожитків: організаційнометодична робота, науково-просвітницькі заходи, національно-патріотичні заходи, заходи
соціального та екологічного спрямування, творчо-розважальні та спортивні заходи, а також співпраця
з органами студентського самоврядування.
Виховна робота в гуртожитках проводиться під керівництвом проректора з науковопедагогічної, виховної роботи та здійснюється працівниками, відповідальним за виховну роботу в
навчальних інститутах, на кафедрах, а також старшими наставниками по інституту та наставниками
навчальних груп. Організаційну допомогу в роботі зі студентами надають також адміністратори
гуртожитків, а психологічну – психологи центру психолого-педагогічної роботи відділу гуманітарного
розвитку. Адміністрація університету тісно співпрацює з органами студентського самоврядування
студентського містечка, що сприяє кращій самоорганізації студентів, вихованню в них відповідального
ставлення до життя.
Контроль за проведенням виховної роботи в гуртожитках відбувається адміністрацією
університету, директорами інститутів, деканами факультетів. У кінці навчального року інститути
подають відповідні звіти, щодо виконання планів: висвітлення проведених заходів в інтернеті (на
сайтах навчальних інститутів, університету, Центру культури та мистецтв НАУ тощо), в
університетській газеті ‚Авіатор‛ та журналі ‚Авіатор України‛, в інформаційних відео програмах
‚ЧАС НАУ‛, ‚Формат НАУ‛.
Організація виховного процесу в гуртожитках Студентського містечка Національного
авіаційного університету передбачає надання соціального захисту його мешканцям; забезпечення
належних умов проживання студентів; проведення заходів з попередження правопорушень серед
молоді; створення можливостей для духовного і культурного розвитку особистості студента, його
морального становлення. Основні напрямки виховної роботи спрямовані на формування національної
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самосвідомості, виховання патріотичних цінностей, розвиток творчих інтересів та організацію
змістовного дозвілля. Важлива роль надається вихованню у студентів – мешканців гуртожитку,
прагнення до самореалізації, розуміння значення успішного навчання в опануванні майбутньою
професією, формування почуття відповідальності при створенні сім’ї, належного ставлення до
батьківства, здорового способу життя, небайдужості до оточуючих.
Планування виховної роботи здійснюється наставниками навчальних груп студентів (плани
проведення окремих заходів наведено в Додатку 1). Процес виховної роботи зі студентами
обговорюється й аналізується на засіданнях вчених рад навчальних інститутів (Додаток 2).
Формування соціальних компетенцій у студентів в умовах проживання в гуртожитку
передбачає розвиток умінь та навичок:
 аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначати в них
власне місце; проектувати стратегію свого життя з урахуванням інтересів і потреб інших людей;
 продуктивно працювати в різних напрямах в групі та команді, виконувати різні ролі й функції
в колективі;
 конструктивно розв'язувати конфлікти, досягати консенсусу, брати на себе відповідальність за
прийняті рішення та їх виконання;
 спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізувати соціальні проекти й
стратегії дій;
 визначати мету спілкування, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим;
застосовувати стратегії спілкування залежно від ситуації.
Процес формування соціальної компетентності максимально сприяє саморозкриттю,
самовизначенню, саморозвитку, самовияву й соціалізації, виявам самостійності, ініціативності,
лідерських якостей особистості, засвоєнню позитивних стереотипів та алгоритмів соціальної
поведінки, суспільно значущій діяльності, розв’язанню життєвих соціальних проблем, підвищенню
соціального й особистісного статусу, розвитку впевненості у собі.
Формування у студентів соціальної активності, соціальної відповідальності, толерантності,
альтруїзму за умови цілеспрямованої виховної діяльності в умовах гуртожитку створює умови для
успішної соціалізації особистості та сприяє її соціальній зрілості.
Студенти беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах,
семінарах, конкурсах наукових робіт:
 у гуртожитках проводяться перегляди тематичних документальних фільмів, круглі столи з
проблем професії, екскурсій професійного спрямування.
 у соціальних проектах та програмах щодо допомоги дитячим освітнім закладам, притулкам
тощо.
Наставники навчальних груп проводять бесіди щодо запобігання негативним явищам у
молодіжному середовищі та попередження насилля; відзначають Міжнародний день інвалідів та
надають постійну необхідну допомогу студентам-інвалідам у побуті, навчанні.
Важливим фактором, що сприяє соціалізації студентів є спільна участь у заходах національнопатріотичного спрямування: відзначення державних свят, зокрема Дня авіації і космонавтики, Дня
Збройних Сил України, Дня Перемоги; співпраця з волонтерськими організаціями, зокрема допомога
військовим АТО, донорська здача крові у Центральному військовому госпіталі; участь у роботі ‚Варти
НАУ‛, а також проведення вечорів вишиванок, української кухні та кухонь народів світу; проведення
екскурсій до Державного музею авіації, Музею НАУ тощо.
Крім того, проводяться тематичні лекції, бесіди, дискусії за круглим столом за участю
психолога центру психолого-педагогічної роботи, наставників навчальних груп, членів студентської
ради гуртожитку. Актуальними темами для молоді тем: ‚Здоров’я у нашому житті‛, ‚Кар’єра та
родина‛, ‚Щасливе батьківство‛, ‚Бути мамою<‛, ‚Життєві перспективи‛. Психологом проводяться
також індивідуальні консультації, що формують у студентів толерантне відношення до мешканців
гуртожитку, допомагають вирішувати належним чином проблеми побутового характеру та
морально-етичні суперечки, попереджати порушення правил проживання.
Національний авіаційний університет створює широкі можливості для духовного, культурного
та фізичного розвитку студентської молоді. Осередком студентського культурного життя є Центр

118

культури і мистецтв університету, де створено 16 студій і гуртків за різними жанрами мистецтв, в яких
займаються 1010 студентів.
У репертуарі народного театру ‚Екіпаж‛ є вистави ‚Цветы для Элджернона‛, автор Деніз Кідз,
‚Репетиція, або сон з мінотавром‛, автор Ольга Верліна, ‚Слабое мерцание‛, автор Олдександр
Лукашов, ‚Сині лінзи‛, автор Дафна Дю Морьє, ‚Неприличное название, или Антракт‛, автор
Олександр Марданов, ‚Господин Д‛ автор Кір Буличов, ‚Граємо в Чапека‛ автор Карел Чапек,
‚Памяті Т.Шевченка‛ спогади сучасних діячів мистецтв, ‚Ах, этот вечер‛ ліричне пояснення театру
видатних драматургів та інші. Народний театр здобув перше місце у XII Всеукраїнському фестивалі
аматорських театрів та цирку ‚Театральний форум 2014‛, дипломант міжнародного фестивалю
театрів ‚Катарсис‛.
Народний духовий оркестр отримав I місце у міському огляді художньої самодіяльності. За
навчальний рік брав учать у понад 25-ти заходах різного рівня та призначення (заходи університету,
районні до визначних дат, виставки, тощо). Народний ансамбль танцю ‚Політ‛ брав участь у міських
та районних заходах (‚Юмарина‛, День захисту дітей), презентації, виставки, Міжнародні фестивалі
ім. Павла Вірського. Вокальна студія, Шоу-балет ‚Джаст НАУ‛ беруть участь у святкових програмах
міста Києва та Солом’янського району, у парках Відрадний, Орлятко, Жулянах та ін.
Студенти студмістечка беруть активну участь у традиційних культурно-розважальних заходах,
що проводяться в університеті: КВК на кубок Ректора, ‚НАУ має талант‛, ‚Міс НАУ‛, ‚Березневі
паростки‛, фестиваль ‚Студентська весна‛, посвята у студенти, Міжнародний день студента.
Студенти-мешканці гуртожитку разом з одногрупниками відвідують музеї, виставки, театри;
мають можливість взяти участь у заходах, що проводяться Науково-технічною бібліотекою НАУ:
вечорах поезії, виставках живопису, рукоділля.
Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства,
виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з
колективом, формування майбутньої еліти нації. Опора на ініціативу, активну життєву позицію,
ціннісні орієнтації студентства є реальним показником цивілізованості суспільства, утвердження в
ньому демократичних перетворень.
Студентське самоврядування покладає на себе ряд певних обов’язків, серед яких особливе місце
приділяється організації дозвілля та відпочинку студентів, конкурсів, вечорів творчості, спортивних
змагань та інших заходів серед мешканців гуртожитку. Студенти беруть безпосередню участь в
організації процесу поселення та виселення з гуртожитку, слідкують за дотриманням правил
внутрішнього розпорядку, сприяють поліпшенню соціально-побутових умов у гуртожитку, ведуть
контроль за проведенням ремонту житлових приміщень та забезпеченням гуртожитку необхідним
інвентарем та обладнанням. Важливою складовою їх діяльності є пропагування здорового способу
життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю та наркотичних
засобів, палінню. Залучення студентів до участі у самоврядуванні є дуже важливим, адже це дає
можливість молодим людям відчути відповідальність ‚дорослого‛ життя, навчитися знати та
відстоювати свої права, при цьому виконуючи обов’язки.

Національна академія внутрішніх справ
Авторський колектив академії

Формування соціальних компетенцій у студентів
Процес розбудови й утвердження суверенної правової демократичної держави органічно
пов'язаний зі становленням громадянського суспільства в Україні, формування громадянської
культури його членів. Важливу роль у зазначеному процесі відіграють усі ланки системи освіти
загалом та гуртожитку закладу зокрема.
У роботі зі студентською молоддю є важливою тісна співпраця викладачів, практичних
психологів, вихователів та комендантів гуртожитків, органів студентського самоврядування щодо
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створення відповідних умов для самоосвіти та виховання студентів. Будуючи стосунки на основі
поваги, підтримки гідності студента, зацікавленості його особистістю, необхідно реалізовувати гуманізацію відносин, гуманізацію та демократизацію виховання в цілому.
Для організації виховного процесу використовується раціональне планування виховної
діяльності всіх підрозділів, та цілеспрямована робота щодо підготовки керівників, викладачів,
методистів, кураторів, практичних психологів для повсякденної виховної діяльності зі студентами.
Гуртожиток навчального закладу розглядаємо як педагогічну структуру, оскільки в ньому
живуть молоді люди, характер, звички, життєві установки, стиль поводження яких, ще остаточно не
склалися. Процес формування особистості триває під впливом спілкування молоді, взаємовпливу,
самого середовища гуртожитку. Якщо тут панує атмосфера доброзичливості, уваги до кожного, проводиться робота щодо підвищення освітнього рівня молоді, задоволення її культурних запитів та
інтересів, духовне зростання, то такий вплив є педагогічним.
Педагогам на етапі поселення в гуртожиток необхідно зважено поставитися до відбору
мешканців у ту чи іншу кімнату. Куратори, психологи навчальних груп рекомендують коменданту
гуртожитку кого з ким поселяти, головне, щоб у одній кімнаті не проживали студенти, які
характеризуються конфліктними формами поведінки.
З мешканцями гуртожитку, які проявляють ситуативний та поверховий рівень сформованості
соціального досвіду безконфліктної поведінки, педагогічними працівниками проводиться індивідуальна профілактична робота, яка полягає у роз'ясненні правил проживання у гуртожитку,
необхідності гуманних взаємин між собою, розкритті шкідливості деструктивних форм вирішення
конфліктів тощо. Така робота має інтимно-довірливий характер, оскільки здійснюється в кімнаті, де
проживає студент. Відповідна профілактична і корекційна робота проводитися не тільки в
індивідуально, а й у парній, груповій та колективній формах. При цьому використовуються такі
методи соціального виховання як бесіда, розповідь, роз'яснення, навіювання, переконування, дискусія,
розв'язування соціально-моральних задач тощо.
Найважливішою функцією є створення комфортних матеріально-побутових умов за активної
участі самих студентів, що сприяє формуванню у юнаків та дівчат потреби виявити свої ціннісні
установки й орієнтації у сфері господарсько-побутової праці, підвищенні їхньої культури. Соціальнопедагогічна функція, спрямована на вироблення у молоді комунікативних якостей, уміння жити в
колективі однолітків, де незмірно, у порівнянні з домашніми умовами, зростають такі вимоги до
кожної людини, як уміння й бажання проявляти увагу й доброзичливість до тих, хто живе поряд,
здатність вчасно прийти на допомогу, висловити співчуття.
У студентському гуртожитку координуючим органом є студентська Рада гуртожитку, яка
забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи, до реального управління
організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля. До складу Ради
мають входити активні та творчі студенти.
Організація соціально-виховної роботи в навчальному закладі направлена на формування
національно свідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні високоморальні
особистісні якості і риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка,
спрямовані на розвиток демократичного суспільства в Україні.
Завданнями соціально-виховної роботи в навчальному закладі – збереження і підтримка
студента в стані активного, творчого і самостійного ставлення до себе, свого життя та діяльності,
формування соціальної компетентності та допомога у самореалізації особистості кожного студента.
Гуртожиток повинен бути привабливим і затишним для студентів, у ньому необхідно створити
умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, занятті улюбленою справою, фізичному
розвитку, корисному та змістовному відпочинку. Допомога вихованцям, організація відпочинку,
занять улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни важливе завдання, що постає перед педагогічним колективом нашого навчального закладу.
Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її системоутворювальні
види, основні традиційні форми, в центрі уваги постає особистість студента з її складною
біосоціальною природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів.
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Знання особливостей колективу гуртожитку навчального закладу має важливе значення у
вихованій роботі. Однією з особливостей колективу є вікова, соціальна і загальноосвітня однорідність
складу. Студенти мають одну загальну мету - оволодіння обраною професією. Їх вік від 16 до 22 років –
це період значних психологічних і фізичних змін, юнацького максималізму, прагнення до
самовизначення, утвердження власної індивідуальності. У цьому віці багато юнаків та дівчат
намагаються утвердити власне „Я" в очах однолітків. Не знаходячи реалізації у позитивному плані,
вони нерідко виділяються в негативному, тільки б не бути непомітним, „сірим".
Існують критерії, які потрібно враховувати під час виховання, вони залежать від статі.
Як показує багаторічний досвід колективу вихователів, юнакам у більшій мірі притаманні такі
властивості, як наполегливість, врівноваженість, стійкість емоцій. Але з поселенням до гуртожитку
вплив батьків на них значно знижується, різко зростає самостійність, з'являються перші зароблені
гроші. Далеко не всі до цього готові. За невміння розпорядитися своїм вільним часом, грошима,
нерідко виникають прагнення до вживання алкоголю, наркотичних речовин, захоплення азартними
іграми. Тому важливе значення в цей період на юнаків має вплив друзів, однокурсників, колективу
гуртожитку.
У дівчат емоційний рівень вищий і інша направленість інтересів, ціннісних орієнтацій. У
колективі дівчат частіше, ніж у хлопців, виникають конфліктні ситуації, сварки. Дівчина, як правило,
більш різко висловлює невдоволеність сусідками по кімнаті. У той же час вони краще організовують
побут.
Деяку складність при адаптації у гуртожитку зазнають студенти, із сільської місцевості (їх
відрізняє характер спілкування, розвиток сусідських і родинних зв'язків, традиційна регламентація
поведінки, стосунки між дорослими й дітьми, чоловіками й жінками), випускники шкіл-інтернатів
для дітей-сиріт (схильність до бродяжництва, недостатнє володіння навичками самообслуговування,
споживацькі настрої). Робота з цією категорією студентів потребує особливого підходу, тактовності,
чуйності, уважності, знань індивідуальних особливостей.
Юнаки та дівчата, потрапивши в інше соціальне середовище, нерідко стають на шлях
асоціальної поведінки. Відсутність достатнього рівня соціальної зрілості, який характеризується
першочергово розвинутим почуттям внутрішнього самоконтролю, на перших етапах адаптації у ВНЗ
повинна компенсуватися посиленням контролю і наданням допомоги в формуванні зрілої
самосвідомості.
У своїй діяльності педагоги допомагають студентам в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та
прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного
буття.
Виховний процес у гуртожитку є успішним, коли виконуються основні умови:
 виховна робота з мешканцями гуртожитку здійснюється на основі комплексного підходу, що і
є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу в навчальному закладі ;
 залучення студентів до активної різнобічної діяльності відбувається з обов'язковим урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування і самообслуговування
при вмілому педагогічному керівництві науково-педагогічними працівниками ВНЗ.
Не менш важливим також при цьому є:
 створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
 здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні ними обраною
професією;
 активна співпраця з батьками, громадськістю;
 сприяння формуванню у студентів здорового способу життя, організації дозвілля та
змістовного відпочинку мешканців гуртожитку, максимальне наближення умов проживання в
гуртожитку до домашніх.
Найскладнішим, з точки зору психології, є проблема формування соціальної компетентності,
яка акумулює в собі багато значних та вагомих питань, характерних не лише для перехідного періоду
розвитку студента, а й для реформування системи освіти та виховання, де компетентний підхід стає
дедалі актуальнішим.
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Соціальна компетентність – це комплекс особитістісно-психологічних технологій взаємодії
особистості з оточуючим соціальним середовищем. Ефективність, успішність цієї взаємодії визначає
рівень соціальної компетентності. Це багатогранна характеристика особистості, яка своєю
багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонуванння особистості в соціумі.
Соціальна компетентність передбачає як достатній рівень вміння будувати партнерські стосунки
та здатність до кооперації (зі співмешканцями у гуртожитку, одногрупниками, викладачами,
кураторами і т.п.), так і достатній рівень комфортності для того, щоб не йти врозріз з вимогами
суспільства. Соціальна компетентність вимагає від особистості як принциповості, вміння відстояти
власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності та вміння швидко адаптуватися, і
більш того, ефективно діяти в соціальних умовах які постійно змінюються. Соціальна компетентність
вимагає як досить високого рівня оптимізму, що надає віру в успіх, здавалось би, нереальної,
безнадійної справи, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе та свої
знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, і, головне, змушує надолужити прогалини в знаннях та вміннях,
що гальмують справу. Соціальна компетентність вимагає вміння рахуватися з соціальними нормами
суспільства та правами інших людей. Формування, становлення соціальної компетентності – це є
розгортання життєвого потенціалу особистості.
Слід також зазначити, що соціальна компетентність мало залежить від природно-фізіологічних
якостей, вона формується під впливом зовнішніх факторів: сімейна ситуація, умови саморозкриття і
саморозвитку, життєві труднощі та досвід подолання перших особистісних проблем та життєвих
ускладнень, а також оточення. Викривлені поняття та негативний перший життєвий або особистісний
досвід у підлітковому віці ще піддаються корекції; низький рівень соціальної компетентності у
підлітка ще надає можливість подолання соціальної інфантильності та успішної інтеграції в соціум.
Компетентність є рівновагою між віковими задачами та наявністю навичок, необхідних для
вирішення проблем (наприклад, створити компромісні правила для співмешканців).
Соціальну компетентність умовно можна поділити на дві частини:
1) те, що усвідомлено особистістю, прийнято нею внаслідок роздумів, розуміння, зіставлення;
2) те, що засвоєно особистістю на рівні стереотипів та прийнято, як керівництво до дії.
Соціально-психологічна компетентність враховує психологічні складові особистості, такі як
цінності, мотиви, настанови, переконання, здібності тощо, але, як і будь-який вид компетентності,
проявляється у діяльності, зокрема, як і соціальна, у міжособистісних відносинах.
У структуру соціально-психологічних компетенцій входять такі особистісні якості, як здатність
до навчання, організованість, самостійність, відповідальність, самоконтроль і самопланування,
потреба в реалізації свого особистісного потенціалу, надійність, почуття обов'язку, орієнтації на
цінності, терпимість, толерантність, гуманність, загальна культура.
Формування компетенцій здійснюється в процесі вирішення практичних завдань, спрямованих
на інтеграцію отриманого раніше та нового досвіду в процесі спільної діяльності з викладачами,
керівництвом гуртожитку та ін. Розвиток соціально-особистісних компетенцій студентів буде більш
успішним під час створення спеціальних організаційно-педагогічних умов, зокрема:
1. Застосування інноваційних розвиваючих технологій і методів навчання, які орієнтовані на
професійний розвиток особистості, набуття досвіду; активізацію та інтеграцію знань, умінь, навичок,
отриманих у процесі навчання.
2. На формування і розвиток персональної та комунікативної компетенцій впливає
використання методів розвиваючої психодіагностики та тренінгу. Психодіагностика стимулює процес
самопізнання: вивчення особливостей структури особистості, характеру, самоставлення, самооцінки й
визначення шляхів, способів зміни негативних якостей. Метод тренінгу розвиває, удосконалює
позитивні й коригує негативні якості особистості. Для формування і розвитку інформаційної
компетенції використовується метод проектів, який дозволяє інтегрувати знання, отримані при
вивченні різних дисциплін. Інформаційно-пошукові, проблемні та професійно-орієнтовані завдання
дозволяють підвищити інтерес студентів до обраної професії, активізувати й закріпити теоретичні
знання і практичні навички, підвищити професійну підготовку студентів, навчити працювати з
інформацією.
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3. Умілої організації самостійної роботи студентів (СРС), яка має здійснюватись як у навчальний
час (на лекціях, семінарах, практичних та лабораторних заняттях під керівництвом викладача), так і в
позааудиторний період, зокрема в гуртожитку. Форми організації СРС можуть бути індивідуальні та
колективні. Метою СРС є засвоєння, активізація та узагальнення знань, набуття досвіду вирішення
професійних завдань, творчої та наукової діяльності. Залучення студентів до самостійної практичної
роботи сприяє підвищенню якості навчання, формування адекватної самооцінки, посилення ділової
спрямованості, підвищення відповідальності за результати своєї праці.
4. Використання різноманітних колективних форм навчання, що дозволяє збільшити кількість
соціальних і міжособистісних зв'язків між студентами, підвищити згуртованість, взаєморозуміння і
взаємодопомогу, розвинути навички роботи в групі, навчити пояснювати, слухати й розуміти
співрозмовника, враховувати думку інших. Стимуляція професійного і ділового спілкування студентів
під час виконанні завдання розвиває комунікативну компетенцію студентів і підвищує їх
відповідальність за формування міжособистісних зв'язків у колективі.
5. Подальше забезпечення міждисциплінарних зв'язків під час виконання інформаційнопошукових і творчих завдань навчатиме студентів інтегрувати знання та вміння, отримані під час
вивчення різних дисциплін, збирати, аналізувати та класифікувати інформацію, дозволяє долати
розрив між різними дисциплінами. Рішення професійно орієнтованих завдань, складання звітів про
виконану роботу на персональному комп'ютері дозволяє підвищити професійну спрямованість
освітнього процесу та розвивати інформаційну компетенцію студентів.
6. Проведення додаткових занять, спрямованих на самопізнання і саморозвиток особистості, на
розвиток комунікативних якостей для студентів технічних ВНЗ дозволить надавати розвивальний
вплив на особистість учнів, підвищує прагнення до самопізнання, задовольняє потребу в
саморозвитку. Для студентів першого курсу це можуть бути: ‚Основи саморозвитку та самопізнання‛,
‚Організація навчальної діяльності‛, ‚Розвиток творчих здібностей‛, і т.п. Для студентів другого та
третього курсів ‚Розвиток комунікативних здібностей‛, ‚Як вирішити конфлікт‛, ‚Сім'я і сімейні
відносини‛ тощо. Для студентів четвертого і п'ятого курсів: ‚Основи ділового спілкування‛, ‚Планування професійного розвитку‛, ‚Самопрезентація‛.
7. Проведення тренінгових занять: впевненості в собі, комунікативних навичок, самоефективності, самопрезентації, і працевлаштування дозволить студентам закріпити психологічні знання,
навички спілкування і підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці.
Успішність виховної роботи в гуртожитку неможлива без вмілого педагогічного керівництва,
спрямованого на формування у студентів високих людських якостей, громадянської самосвідомості,
виховання творчої особистості, створення максимально сприятливих умов для прояву та розвитку
здібностей і таланту, утвердження й розвитку національно-культурних і професійних традицій
навчального закладу.
З цією метою у гуртожитках здійснюються:
 моніторинги та експертизи рівнів вихованості студентів з урахуванням їхніх регіональних
особливостей, місцевих звичаїв та традицій;
 організація виховної роботи спільно з відповідними органами самоврядування, різними
громадськими організаціями;
 органічний зв'язок з навколишнім соціокультурним середовищем, налагодження
міжособистісних відносини між мешканцями з різних соціальних категорій;
 формування особистості студента в процесі громадської діяльності, побудоване на розвитку
інтересів студентів до певного виду діяльності, їхніх запитів;
 впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи зі студентами, що
сприятимуть розвитку їх соціальної компетентності;
 поєднання у виховній роботі в гуртожитку як традиційних, так і нетрадиційних форм,
наповнених якісно новим змістом.
Життя студентів у гуртожитку повинно сприяти формуванню у них відповідальності за себе та
за інших членів колективу, і ця відповідальність повинна формуватися щоденно.
Лише за таких умов можна сподіватися, що в майбутньому кожен випускник посяде гідне місце
в суспільному житті та принесе якнайбільшої користі родині, державі, суспільству.
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Державний вищий навчальний заклад
“Куп’янський автотранспортний коледж”
Глотов А.С.,
вихователь гуртожитку

З досвіду виховної роботи у гуртожитку
Виховна робота в гуртожитку Куп'янського автотранспортного коледжу проводиться згідно з
Планом виховної роботи гуртожитку, розглядається й затверджується заступником директора з
виховної роботи.
Виховна робота в гуртожитку спрямована на формування моральних і соціальних якостей
особистості, гуманності, порядності, громадянськості, відповідальності, професійної етики. Цю роботу
вихователь гуртожитку й куратори груп проводять з урахуванням психолого-вікових особливостей
молодих людей. Для адаптації студентів та соціально-психологічного супроводу студентам надається
допомога практикуючого психолога коледжу.
Однією з передумов ефективності системи позаурочної виховної роботи в коледжі є
планування.
На початок навчального року вихователь розробляє річний план роботи, обговорює його зі
Студентською Радою і враховує побажання і нахили студентів.
Основними розділами річного плану роботи вихователя гуртожитку є:
І. Організаційно-педагогічні питання. Вжиття заходів щодо створення умов для подальшого
навчання в коледжі; для надання допомоги учням разом із профспілковою організацією у вирішенні
побутових проблем, щодо створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі та
управління процесом соціальної адаптації учнів.
II. Культурно-масова робота. Висвітлення організації змістовного дозвілля студентів,
проведення свят, пізнавально-розважальннх програм, діяльності спортивних гуртків;
III. Індивідуальна робота зі студентами, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.Вжиття заходів з організації соціального захисту дітей-сиріт, інвалідів, дітей, які залишилися без
піклування батьків та студентів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з
малозабезпечених та багатодітних сімей.
IV. Організація роботи Ради гуртожитку.Вжиття заходів щодо організації студентського
самоврядування.
На основі річного плану виховної роботи складаються плани на місяць, це:
 допомога органу студентського самоврядування;
 проведення індивідуальної роботи зі студентами «групи-ризику» (іншими групами або
індивідуально);
 впровадження режимних моментів, санітарно-гігієнічних навичок, підтримки порядку;
 проведення санітарних днів, допомога секторам Ради гуртожитку в покращені житловопобутових умов, масової роботи, спортивної тощо;
 організація свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури
розумової праці, проведення самопідготовки;
 проведення педагогічних спостережень;
 фізичне удосконалення, зміцнення здоров'я та санітарно-гігієнічної культури;
 постійна робота з вивчення особистості студентської молоді – мешканців гуртожитку.
Для пропаганди здорового способу життя в гуртожитку працюють спортивні секції, де студенти
у вільний час займаються шахами, настільним тенісом, боксом, важкою атлетикою. Складаються
плани роботи гуртків на рік.
Студентська рада обирається на початку навчального року й складається з голови студентської
ради, старост поверхів, секретаря. Вони є членами культурно-масового, санітарно-побутового ,
спортивного сектору та редколегії. Члени студради мають пільги на оплату проживання в гуртожитку, а голова студентської ради проживає безкоштовно.
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Студентська рада складає план своєї роботи на рік з урахуванням плану роботи вихователя.
Упродовж навчального року студентською радою проводяться засідання з метою ознайомлення
студентів із правилами проживання в гуртожитку, правилами пожежної безпеки, санітарного стану
кімнат, профілактики вживання спиртних напоїв, тютюнокуріння, пропаганди здорового способу
життя. Крім запланованих засідань, за потреби, проводяться позачергові засідання студентської ради
зі студентами, які порушують правила проживання в гуртожитку.
Для привітання студентів з Днем народження оформляється стенд, до свят випускаються
стіннівки. З метою підтримання чистоти й порядку в гуртожитку призначаються чергові по
гуртожитку та на поверхах, проводяться санітарні рейди комісією у складі Ради гуртожитку та
вихователя.
Результати перевірки обговорюються на засіданнях студентської ради гуртожитку та зі студентами під час проведення виховних годин в навчальних групах.
Культурно-масовий сектор допомагає організовувати дозвілля та розширювати кругозір студентів. Редколегія бере участь у випуску стіннівок до свят, поздоровленні студентів з Днем
народження, працює разом зі студентською радою коледжу під час підготовки до загальних свят.
Спортивно-масовий сектор організовує змагання з настільного тенісу, шахів і шашок, випускає
стіннівки ‚За здоровий спосіб життя‛, допомагає в проведенні виховних годин, пов'язаних з акціями
‚Антинаркотик‛, ‚Цукерка замість цигарки‛ тощо.

Київський коледж легкої промисловості
Дубчак О.О.,
вихователь гуртожитку

Організація виховної роботи в гуртожитку
Основою виховання студентської молоді в реаліях сьогодення є формування особистості, яка
усвідомлює свою приналежність до українського народу, його коренів; орієнтується та підготовлена
до життя в сучасних умовах.
Завданнями виховного процесу є:
формування рис громадянина України, національної свідомості, людської гідності, з почуттям
розуміння громадянського обов’язку, патріотизму, поваги до Конституції та Законів України, державних символіки та мови;
прищеплення шанобливого ставлення до батьків, родини, сімейних цінностей, а також любов
до рідної землі, її культури, традицій і звичаїв українського народу;
виховання сумлінності, відповідальності щодо виконання своїх обов’язків;
формування гуманних рис особистості: людяності, милосердя, співчуття, щирості, справедливості;
забезпечення законних прав та свобод студентів;
запобігання негативного впливу на студентів „ вулиці ‛ та іншого соціального оточення.
Основна мета під час планування виховної роботи – забезпечити науковий підхід до виховного
процесу і визначення методів педагогічного впливу на студентів.
Виховна робота у гуртожитку здійснюється за напрямками:
1. Національно-патріотичне виховання
2. Громадянсько-правове виховання
3. Морально-етичне виховання
4. Інтелектуально-духовне виховання
5. Художньо-естетичне виховання
6. Трудове виховання
7. Екологічне виховання
8. Фізичне виховання
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Питання виховної роботи обговорюються та аналізуються на засіданнях адміністративної та
педагогічних рад коледжу. Для забезпечення результативності виховної роботи адміністрація, органи
студентського самоврядування постійно здійснюють контроль за виконанням плану культурновиховних заходів гуртожитку.
Особлива увага приділяється вивченню особистості студента, виявлення активу гуртожитку, її
лідерів, формуванню згуртованого та дружного колективу, засвоєння студентами правил проживання
у гуртожитку. Одне з основних місць відводиться роботі з адаптації першокурсників до життя в
колективі гуртожитку. Відповідно до цього проводяться години спілкування „Права та обов’язки
студентів‛, „Правила проживання студентів у гуртожитку‛, „Культура спілкування‛, „Гуртожиток –
мій другий дім‛. Здійснюється систематичний контроль за відвідуванням навчальних занять студентів.
У коледжі працює практичний психолог, який для вивчення стану адаптації студентів
проводить соціологічні дослідження і дає рекомендації вихователям, студентам першого року
навчання та їх батькам.
Важливу роль відіграє національно-патріотичне виховання студентів, спрямоване на розвиток
історичної пам’яті, усвідомленої любові до України, виховання патріотичних почуттів, почуття
громадянського обов’язку і відповідальності за долю Батьківщини й готовність працювати на її благо,
захищати за необхідності, зміцнювати міжнародний авторитет своєї країни.
Студенти гуртожитку беруть активну участь у заходах міста – суботниках, здійснюють походи в
кіно та драмтеатри, на природу, на виставки, у музеї тощо.
Проводиться цілеспрямована робота, яка виконується через систему навчально-виховного
процесу: проведення вечорів, лекцій та бесід з антинаркотичною, антиалкогольною тематикою;
організацію концертів, вечорів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів
в акціях гуманістичного характеру.
Студенти гуртожитку беруть активну участь у волонтерській діяльності: збирають кошти на
придбання одягу, взуття, харчів бійцям АТО. На гуртку „Соняшник‛ дівчата плетуть теплі речі
солдатам, а також відвідують поранених бійців у військовому госпіталі, збирають кошти на їх
лікування. Студенти проводять благодійні акції „Поділись теплотою свого серця‛ ‒ збирають кошти,
власноруч шиють та в’яжуть дитячі речі, ремонтують принесений дитячий одяг студентами, купують
фрукти, солодощі, дітям-сиротам Ворзельського дитячого будинку на свято Миколая, Новий рік,
Пасху, у Міжнародний День захисту дітей та відвідують сиріт.
Приділяється значна увага вихованню відповідального ставлення до власного здоров’я,
здорового способу життя; стимулювання повноцінного фізичного розвитку студентів, формуванню
потреби у безпечній поведінці, протидії та запобіганні негативним звичкам, профілактиці
захворювань; створенню умов для активного відпочинку студентів. Особлива увага приділяється
питанню пропаганди здорового способу життя: роз’яснення щодо шкідливості вживання алкоголю,
тютюну, наркотиків та запобігання захворювань. Протидія факторам, які згубно впливають на
здоров’я студентського колективу, реалізовуються на заняттях фізичної культури, безпосередньої
участі студентів у спортивних секціях: волейболу, футболу, баскетболу, тенісу; проведення спортивних
зустрічей зі студентами інших гуртожитків, туристичних походів, акцій проти куріння, алкоголізму,
наркоманії тощо.
Згідно з планом виховної роботи у гуртожитку проводяться виховні години, на яких піднімаються та обговорюються актуальні питання про права людини, відповідальність за вчинені дії,
поведінку студентів: „Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод‛, „Права й
обов’язки студентів‛, ‚Виборче право, ‚ Закон – один для всіх‛, а також анкетування серед студентів
„Гуртожиток – мій другий дім. Яким я хочу бачити його?‛.
Для попередження правопорушень у громадських місцях проводяться зустрічі з дільничним
району, іншими працівниками правоохоронних органів. Проводяться бесіди на теми ‚Здорова
молодь – сильна держава‛, ‚Позбудься згубних звичок‛, ‚Поділись теплом свого серця‛, ‚Студенти –
за здоровий спосіб життя‛, ‚Спорт – здоров’я, гарт, краса‛, ‚Твоє здоров’я – у твоїх руках‛, ‚Ні –
цигарці й пляшці пива!‛, бесіди щодо подій в Україні, бесіди на тему дотримання правил особистої
гігієни, дисципліни, правил проживання у гуртожитку.
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У гуртожитку проводиться серйозна робота щодо діяльності студентського самоврядування,
мета якої – формування активної життєвої позиції студентської молоді. Головне завдання цієї роботи
– надання можливості кожному студенту спробувати свої сили, відчути важливість рішень, які саме
він приймає, що саме від пропозиції цього студента залежить багато в житті всього колективу
навчального закладу, гуртожитку.
Студентське самоврядування дає можливість серед студентства виявити потенційних лідерів,
відточування в них навичок управлінської та організаційної роботи з колективом, формування
майбутньої еліти нації.
У коледжі працює рада студентського самоврядування, до якої ввійшли й члени Ради гуртожитку. Рада проводить щомісячні засідання, згідно з затвердженим планом роботи, заслуховує звіт
голови Ради гуртожитку.
Студентське самоврядування стоїть на вістрі всіх подій навчального закладу: бере активну участь
у підготовці та проведенні культурно-масових заходів, суботників, акцій. Актив гуртожитку разом зі
студрадою коледжу до Дня студента проводять конкурси на кращі кімнати, поверхи гуртожитку.
З метою залучення студентів до здорового способу життя у гуртожитку іде підготовка до Дня
боротьби з тютюнокуріння „Обміняй цигарку на цукерку".
Рада гуртожитку проводить роботу щодо залучення обдарованих студентів для участі у
художній самодіяльності, підготовки та проведення святкових вечорів у гуртожитку.
Члени секторів ради гуртожитку перевіряють санітарний стан кімнат та місць загального
користування (побутовий); редколегія „СГ" до знаменних дат, державних та релігійних свят
випускають стінгазети, культмасовий сектор організовує святкові вечори, дискотеки, робоча група
Ради гуртожитку забезпечує порядок на території гуртожитку, допомагає завідуючій гуртожитком;
старости поверхів складають графіки чергувань на кухнях, вахті, слідкують за порядком на поверсі, де
проживають; оформляють інформаційні стенди. РГ щомісяця проводить засідання, де розглядає
нагальні питання щодо економії газу, електроенергії, води; вирішує питання щодо порушників
правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, за потреби виносить клопотання перед адміністрацією
коледжу щодо порушників дисципліни.
Рада гуртожитку активно співпрацює з адміністрацією коледжу, допомагає в організації та
проведенні заходів, згідно з планом виховної роботи коледжу.

Машинобудівний коледж
Донбаської державної машинобудівної академії
м. Краматорськ
Боброва Т. А., викладач,
голова циклової комісії галузі
"Економіка та підприємництво"
Вергейчикова С. В., викладач
економічних дисциплін

Досвід роботи щодо організації виховної роботи в гуртожитку
Специфікою виховної роботи вищого навчального закладу є те, що певна частина студентів
проживає в гуртожитку, і тому саме створення для мешканців комфортних житлово-побутових,
культурних умов, є одним із пріоритетних напрямів роботи.
У гуртожитку створено умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, занятті улюбленою справою, фізичному розвитку, корисному та змістовному відпочинку кожного студента.
Допомога вихованцям, організація відпочинку, занять улюбленою справою, самообслуговування в
побуті, дотримання норм особистої гігієни – важливе завдання, яке виконує педагогічний колектив
коледжу.
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Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її системоутворювальні
види, основні традиційні форми, основна увага приділяється студенту зі складною біосоціальною
природою, психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів.
Виховний процес організовується з урахуванням умов:
здійснення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу і є органічною
складовою єдиного навчально-виховного процесу ВНЗ;
залучення студентів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних
особливостей;
життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування і самообслуговування
за вмілого педагогічного керівництва;
створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні ними обраною
професією;
активна співпраця з батьками, громадськістю;
сприяння формуванню в студентів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.
Робота вихователя гуртожитку починається з детального вивчення і складання психологопедагогічної характеристики мешканців за схемою:
1. Загальні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, вік, група, стан здоров’я, загальний фізичний
розвиток, умови життя в сім’ї – дані про батьків( їх заняття), братів, сестер).
2. Основні інтереси (розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей, які проявляються
студентом в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, спортивній та інших видах діяльності).
3. Особливості характеру і темпераменту (яскраво виявлені позитивні й негативні риси характеру,
вираження особливостей темпераменту в емоційній сфері, відхилення у поведінці).
4. Соціальна поведінка (розвиток культури спілкування, правової, екологічної, трудової культури,
адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, ставлення до режиму, обов’язків, відпочинку,
розвиток культури життєвого самовизначення, асоціальні вчинки).
5. Педагогічні висновки (завдання в роботі зі студентом).
Складність нормативного регулювання забезпечення студентів гуртожитком характеризується
невизначеністю юридичного статусу сучасних рішень Міністерства освіти і науки України. Стаття 51
Закону України "Про освіту" встановлює гарантоване державою право студентів на "забезпечення ...
гуртожитками ... у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", а частина 2 статті 54 Закону
України "Про вищу освіту" підтверджує (уточнює): "Студенти вищих навчальних закладів, які
навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на ... забезпечення гуртожитком у
порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України". Але з часу прийняття цих законодавчих норм
урядом таких норм (порядку) не встановлено (крім, звісно, наявності послуги проживання в
гуртожитку в Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами).
Тож уся тяжкість нормотворчості "лягла на плечі" Міністерства освіти і науки. Наприкінці 1993
року тоді ще Міністерство освіти затвердило Типове положення про студентський гуртожиток ВНЗ
Міністерства, Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних
закладів Міністерства освіти України та Типове положення про студентське містечко навчального
закладу Міністерства. Майже 14 років ці три документи, введені в дію Наказом Міністерства освіти
України №440 від 9 грудня 1993 року, діяли "напівлегально", бо не були зареєстровані в Міністерстві
юстиції. 2007 року МОН начебто вирішило виправити цю прогалину та видало Наказ №769 від 29
серпня "Про затвердження Типового положення про студентський гуртожиток вищого навчального
закладу".
Соціальний захист студентів у вищих навчальних закладах України здійснюється за наступними
напрямами:
забезпечення студентів житлом на час навчання;
виплата стипендій;
державна соціальна допомога різним категоріям студентів;
матеріальна допомога студентам;
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допомога у працевлаштуванні випускників ВНЗ;
забезпечення студентам наявних пільг;
державне кредитування освіти;
специфічна соціальна допомога студентам окремих навчальних закладів;
оздоровлення та санаторно-курортне лікування студентів;
залучення недержавних організацій до соціального захисту студентів;
соціальне забезпечення студентів із-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
соціальна допомога студентам з проблемами здоров’я.
Заселення ж гуртожитків провадиться після створення в них необхідних житлово-побутових
умов для проживання й одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції (поцікавтеся про такий
у коменданта). Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами, затверджуваними
адміністрацією ВНЗ за погодженням з профспілковим комітетом і, природно, організованими
студентами.
Житлова площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адміністрації ВНЗ та відповідного профспілкового комітету й організованих студентів (орган студентського самоврядування). Саме
на підставі такого рішення про надання житлової площі в гуртожитку адміністрація ВНЗ видає
студентові спеціальний ордер (за формою), який є єдиною підставою для вселення на надану житлову
площу, причому ордер може бути виданий лише на вільну житлову площу. Під час одержання
ордера пред'являється паспорт із відміткою про виписку (знаття з реєстрації) з попереднього місця
проживання. Адміністрація ВНЗ веде облік ордерів, що видаються громадянам на зайняття жилої
площі, ці бланки зберігаються як документи суворої звітності. Житлова площа в гуртожитках
надається в порядку черговості, що визначається адміністрацією ВНЗ, профспілковим комітетом і
організованими студентами. Житлова площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 м 2 на одну
особу.
Саме ж вселення в гуртожиток студентів відбувається завідуючим (директором) гуртожитком
або працівником, який його заміняє, на підставі ордера. Тому, хто вселяється в гуртожиток,
вказується надана житлова площа, видаються необхідний інвентар, постільні речі, перепустка на
право входу в гуртожиток. Студенти мають ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку,
правами й обов'язками мешканців гуртожитку.
З моменту вселення в гуртожиток студенти мають право:
користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем
гуртожитку та комунально-побутовими послугами;
обирати раду гуртожитку та бути обраними до її складу, брати участь у культурно-масовій та
фізкультурно-оздоровчій роботі, в обговоренні питань організації побуту в гуртожитку й вносити свої
пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільноїбілизни і іншого інвентарю, що
стали непридатними, а також усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.
Студентам також забороняється:
проводити самовільно переобладнання та перепланування приміщень;
захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні проходи, коридори, сходові
клітки та запасні виходи;
зберігати в житлових приміщеннях, на сходових клітках, балконах легкозаймисті та горючі
рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, що забруднюють повітря;
установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові електронагрівальні прилади
для додаткового обігрівання приміщень;
кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, не загашені недокурки та сірники, виливати
рідини;
у період з 23:00 до 7:00 включати на підвищену гучність телевізійну, магнітофонну та радіоапаратуру, грати на музичних інструментах і створювати інший шум, що порушує спокій громадян;
самовільно переселятися з одного приміщення в інше.
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Згідно з п. 24 Примірного положення про гуртожитки поточний ремонт гуртожитків
проводиться коштом ВНЗ, у віданні яких перебувають студентські гуртожитки. Важливо, що побілка
стелі, фарбування або обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам із
внутрішнього боку, підвіконь, дверей та вбудованих шаф і антресолей, вставляння шибок, фарбування
або покриття лаком підлог, ремонт електропроводки (все це – складові поточного ремонту) відбуваються коштом мешканців лишень у випадку, коли житлова площа перебуває у відособленому
користуванні (ця норма стосується сімейних, а не студентських гуртожитків).
У студентському гуртожитку коледжу 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.
Організовуючи виховну роботу в гуртожитку ми завжди враховуємо та з'ясовуємо думку
мешканців про ті чи інші форми організації дозвілля, щоб закріпити інтерес до проведених заходів. З
метою виявлення групових та індивідуальних дозвіллєвих запитів молоді використовуваємо анкетне
опитування:
що ви вмієте робити: співати, танцювати, малювати, грати на музичних інструментах, майструвати, шити, в'язати (інше)?;
в яких гуртках, з метою реалізації ваших можливостей і здібностей, ви хотіли б брати участь?;
в яких клубних об'єднаннях ви хотіли б брати участь?
які заходи ви любите?
як часто ви хотіли б відвідувати дискотеки в гуртожитку?
які види мистецтва ви любите?
хотіли б ви отримати знання з питань сім'ї, побуту, етикету?
як ви любите відпочивати: брати безпосередню участь у заходах або дивитися зі сторони?
напишіть ваші пропозиції щодо покращення дозвілля молоді в гуртожитку.
Організовуючи життєдіяльність учнів, вихователя гуртожитку важливо акцентувати свою увагу
на видах і формах діяльності, які сприяють самоутвердженню особистості, формуванню світогляду,
допомагають згуртувати колектив у гуртожитку.
Цінність заходів, які проводяться в гуртожитку, полягає в тому, що вони, як правило, мають
неформальний характер, відповідають різним інтересам студентів.
Організоване дозвілля збагачує особистість студента – відкриває світ духовно значущого дозвілля вітчизняної культури, дає можливість почувати себе значущою особистістю, реалізувати себе в
шкільному та подальшому житті, залучати до творчості; зрозуміти соціальну значущість спілкування
з однолітками, учителями, батьками; допомагає знайти захист від негативних явищ у сім’ї, навчанні,
житті.
Організоване дозвілля навчає студентів цінувати й організовувати свій вільний час, обирати
заняття за інтересами, потребами, за їх значенням у житті; бути організатором себе та інших, лідером
і підлеглим, творцем і виконавцем; жити серед людей, поважати їх індивідуальність, цінувати чужі
інтереси, радіти успіху кожного, зберігати дружні зв’язки.
Саме в дозвіллєвій діяльності переважна більшість студентів шукають емоційне задоволення,
розвиток своїх творчих здібностей, формування креативного мислення, сприймають дозвілля як одну
з головних сфер самореалізації та самоутвердження.
Головне в організації дозвілля вихованців коледжу – це спонукати до творчого пошуку, розбудити прагнення підвищити культурний рівень, розширити коло інтересів, придбати навички
самостійної організації вільного часу. Практика роботи в гуртожитку з вихованцями показала, що
якщо вихователь акцентує увагу на створення і зміцнення традицій, то заходи в рамках цих традицій
проходять на високому рівні й дають значний педагогічний ефект.
Вже стало невід’ємною традицією проводити у гуртожитку щоосені ‚Вечір знайомств‛ з метою
адаптації новачків, згуртування їх у колектив. Ведучі вечора знайомлять студентів з адміністрацією,
правилами проживання і традиціями, які склалися у гуртожитку. Колективом студентської ради (під
керівництвом вихователя гуртожитку Золотухіної Людмили Олександрівни).
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Крім того студентська рада гуртожитку коледжу організовує такі свята як ‚Осінній бал‛, де
студенти мають змогу показати свої таланти, ‚Хеллоуін‛ - для свята стало характерним визначення
найкращих костюмів, а також заходи, приурочені до календарних свят – 8 березня, Новий рік та ін..
Щодо спортивних заходів, у гуртожитку проводять змагання з настільного тенісу, шаховошашкові турніри, баскетбольні, волейбольні, футбольні та силові змагання серед юнаків.
У гуртожитку проводиться робота з розвитку різноманітних видів декоративно-прикладної
творчості. Участь беруть всі охочі студенти й мають можливість займатися малюванням, фотографією, вишивкою, а в останні роки виготовляють листівки ручної роботи в техніці ‚скрапбукінг‛ та
‚квілінг‛. При виборі робіт кожному надається повна свобода творчості та авторського виконання.
Результати їх діяльності можна побачити на стінах поверхів, актовій залі, кабінеті вихователя.
Така організація дозвілля дає змогу:
по-перше, розвинути творчу захопленість кожного учасника художньою діяльністю та
можливість спілкування зі своїми однолітками;
по-друге, студенти розширюють і поглиблюють свої знання і вміння;
по-третє, заняття у творчій майстерні дозволяють вчитися і виконувати складні й об'ємні
роботи з малювання, вишивці хрестом, набувати навички під час створення високохудожніх робіт з
флористики, робити листівки та запрошення до свят, які проходили в гуртожитку;
по - четверте, розвивається колективізм, вміння працювати в групі.
Таким чином, організація дозвілля студентів, які мешкають у гуртожитку, займає особливе
значення за, різноманітністю й обсягом. Вміло організоване дозвілля, наповненість вільного часу
цікавою, творчою, змістовною діяльністю сприяє підвищенню успішності студентів, організованості,
дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, норм поведінки в суспільстві,
поліпшенню міжособистісних відносин у колективі.
Важливу роль у виховному процесі ВНЗ відіграє студентське самоврядування, яке є справжньою
школою громадянського виховання, формування в студентів почуття самостійності, відповідальності,
дисциплінованості.
У навчальному закладі дієвим органом студентського самоврядування є Рада гуртожитку, яка
забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи, реального управління
організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля.
Сучасні соціальні умови потребують нових підходів до організації виховної роботи серед
студентів, які проживають у гуртожитку, розширення прав і впливу органів студентського самоврядування. Тому одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є формування згуртованості та
організація житлово-побутових умов мешканців гуртожитку, формування позитивних стосунків у
колективі (організація психологічного комфорту), посилення у вихованців бажання до самовдосконалення, критичного ставлення не лише до інших, а й до себе, розкриття своїх здібностей, нахилів
через колектив.
Метою студентського самоврядування в гуртожитку коледжу є створення умов для формування
та розвитку особистості студента, здатного приймати рішення в ситуації морального вибору, нести
відповідальність за ці рішення перед собою, своїми товаришами, готового до виконання своїх
майбутніх обов'язків перед суспільством.
Завданнями студентського самоврядування в гуртожитку є:
соціалізація та розвиток ціннісних орієнтацій особистості студентів;
 надання студентам можливостей освоювати різні соціальні ролі й позиції в середовищі їх
життєдіяльності, в навколишньому житті з усіма її проблемами, суперечностями, традиціями;
 формування у студентів потреби й готовності вдосконалювати свою особистість;
 створення умов для розвитку здібностей та інтересів, збагачення духовного світу, розвитку
самостійного мислення і самосвідомості;
 виховання бажання боротися за своїх друзів і ровесників, допомагати їм знайти себе, долати
труднощі, приносити користь людям, стати захисником правди, добра і справедливості;
 формування вміння самостійно знайти справу, корисне суспільству.
Діяльність студентського самоврядування у гуртожитку ґрунтується на принципах:
законності;
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забезпечення єдності та рівноправності;
добровільності;
самостійності;
пріоритету інтересів студентів;
пріоритету загальнолюдських і національних цінностей;
відкритості для всіх;
творчості
Видами діяльності студентського самоврядування є:
розробка та реалізація соціальних проектів, спрямованих на формування ціннісних орієнтацій
учнів;
організація культурно-дозвільних заходів;
організація заходів, спрямованих на формування потреб студентів у здоровому способі життя;
організація самообслуговування.
Вищим органом самоврядування в гуртожитку є рада студентів, що обирається загальними
зборами (конференцією) і скликається раз на тиждень.
Рада студентів створюється як постійно діючий представницький і координуючий орган.
Кожен, хто мешкає у гуртожитку має право обирати й бути обраним до Студради. Діяльність
Студради спрямована на всіх, хто мешкає у гуртожитку.
До провідних напрямів діяльності студентського самоврядування гуртожитку МК ДДМА відносяться культурно-масовий, спортивно-оздоровчий та інформаційний сектори. Кожен з напрямків має
свій власний зміст.
Культурно-масова діяльність орієнтована на:
 організацію і проведення культурно-масових заходів;
 збереження традицій студентської творчості;
 підтримку діяльності студентських творчих колективів.
Спортивно-оздоровчий напрямок діяльності студентського самоврядування сприяє:
 організації роботи спортивних секцій;
 участі в організації змагань і товариських зустрічей з різних видів спорту.
Завдання інформаційної діяльності органів самоврядування – це забезпечення функціонування
інформаційного простору у гуртожитку, висвітлення найбільш значущих заходів в житті студентської
спільноти.
Основний критерій ефективності діяльності студентського самоврядування полягає у
підвищенні рівня активності кожного студента в різних сферах діяльності.
Поточний контроль здійснюється за потреби, проміжний – з аналізу конкретних заходів.
Підсумковий за звітами роботи органів студентського самоврядування за рік.

Українська медична стоматологічна академія
Савицька Н.П., проректор з
науково-педагогічної роботи та
гуманітарної освіти, канд. пед.
наук, доцент

Управління виховною роботою у гуртожитках академії
Виховна робота в гуртожитках є важливою складовою цілісного навчально-виховного процесу й
передбачає систематичний та цілеспрямований вплив на розвиток духовних й фізичних якостей
студентів, на формування позитивних світоглядних орієнтирів і підготовку до суспільно корисної
діяльності. Адміністрація академії забезпечує моніторинг інформаційно-виховних, спортивно-оздоровчих та мистецьких заходів за місцем проживання студентської молоді. Правильно організовані
соціально-побутові умови сприяють підвищенню успішності, зростанню організованості та
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дисциплінованості, дотриманню правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, норм поведінки
людини в суспільстві, покращенню міжособистісних відносин у колективі.
Робота в гуртожитках академії регламентується Законом України ‚Про вищу освіту‛, Статутом
ВДНЗУ ‚УМСА‛, Положенням про студентське самоврядування ВДНЗУ ‚УМСА‛, Положенням про
студентський гуртожиток Української медичної стоматологічної академії та Правилами внутрішнього
розпорядку в гуртожитках академії, Положенням про студентську раду гуртожитку, Положенням
про огляд-конкурс на кращу студентську кімнату, кращий гуртожиток академії (затверджене наказом
МОН, молоді та спорту України № 872 від 25.03.2006 року), наказами ректора академії ‚Про
гуртожитки‛.
Дієвою формою координації соціально-педагогічної роботи виступають штаби ‚Студентський
гуртожиток‛, створені в гуртожитках академії в складі заступників деканів з виховної роботи, голів
студентських рад, завідувачів гуртожитком. Саме такі штаби забезпечують зв’язок мешканців
гуртожитку з адміністрацією та студентським самоврядуванням академії, опікуються ‚Скриньками
довіри: студент – ректору‛ та лінією прямого телефонного зв’язку.
Для вивчення громадської думки щодо поліпшення умов проживання в гуртожитках,
активізації роботи студентських рад проводяться
зустрічі ректора професора В.М.Ждана та
адміністрації зі студентами, котрі мешкають у гуртожитках академії та студентським
самоврядуванням для вирішення нагальних потреб за місцем проживання студентства.
Протягом листопада-грудня щорічно проводяться звітно-виборчі збори студентських рад
гуртожитків, за результатами яких обираються старости поверхів та голови студентських рад.
Протягом навчального року проводяться спільні тематичні засідання активу та рейди по гуртожитках
Дієвим прикладом співпраці адміністрації та студентських рад є щорічний огляд-конкурс
студентських гуртожитків на кращу кімнату та гуртожиток.
Важливе значення має створення відповідної психолого-педагогічної атмосфери, предметного
середовища. З цією метою в гуртожитках створені мобільні ініціативні групи в складі голови
студентської ради гуртожитку, заступника декана з виховної роботи, психолога, юриста. На базі
кімнат студентських рад гуртожитків №1 №4 функціонують громадські приймальні в складі голів
органів студентського самоврядування академії, факультетів та курсів. Протягом навчального року
проводиться анонімне анкетування мешканців гуртожитків академії, завдяки якому ми маємо якісну
характеристику сучасного мешканця наших гуртожитків. Наведемо декілька порівнянь:
1. Який чинник найбільше сприяв Вашому поселенню в гуртожиток?
 низька оплата за кімнату – 62%;
 ліпше навчатися – можуть допомогти – 11%;
 цікаве студентське життя – 27%
2. У чому Ви бачите головну проблему сучасного гуртожитку ?
 погані житлові умови – (40% 1 та 2 гурт. – 30% 3-4-гурт.);
 байдужість мешканців до проблем гуртожитку - 43%–46% відповідно;
 несприятливе середовище для навчання – 17%. – 24% та ін.
Соціально-педагогічні, інформаційно-просвітницькі,
превентивні інноваційні заходи
“Територія відповідальності”
Цінним, є досвід роботи колективу стоматологічного факультету. На підставі рішення вченої
ради факультету ‚Організація та управління виховною роботою в гуртожитках‛ деканат
стоматологічного факультету відмовився від обов’язкових чергувань викладачів у гуртожитках. А
замість цього, поділив усю територію гуртожитків між кафедрами факультету. Тобто, кожна кафедра
у нових умовах має свою “територію відповідальності”.
Оскільки ефективний виховний процес неможливий без створення сучасної матеріальнотехнічної бази для проживання, викладачів цікавлять умови проживання як в кімнатах, так і блоках,
стан кухонь, та санітарно-гігієнічних кімнат.
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На початку навчального року викладачі відвідують ‚свої‛ кімнати, знайомляться зі студентами,
які в них мешкають, дають їм соціальну характеристику, виявляють наявність лідерських якостей,
творчих талантів, спортивних захоплень, дають рекомендацію до участі гуртках, секціях та
громадських об’єднаннях, що особливо важливо для студентів молодших курсів. Це дозволяє їм
ефективно адаптуватися до нових умов життя.(див. додаток № 1).
Крім того, викладачі складають санітарно-технічний паспорт кімнат та підсобних приміщень,
де зазначають умови проживання студентів на ‚відповідальній‛ території, зокрема числі: наявність
ремонту в кімнатах і на поверсі, стан вікон, дверей, якість опалення кімнат, стан електропроводки,
наявність енергозберігаючих приладів. У випадку негативної оцінки якості санітарно-технічних умов
проживання викладач стимулює, зацікавлює студентів у їх поліпшенні: проведення косметичного
ремонту, установка енергозберігаючих приладів. (див. додаток № 2).
Результати своєї роботи кафедри регулярно обговорюють на кафедральних засіданнях, засіданнях вченої ради факультету, популяризують досвід на ‚школі куратора‛. Підсумок своєї роботи
кафедри виносять на засідання ‚житлово-побутової‛ комісії у кінці навчального року, де разом із
деканатом, комендантами, студентською радою гуртожитку вирішують питання про продовження
проживання студента в гуртожитку на новий навчальний рік, і нерідко їхня думка є важливою для
відмови продовження договору на поселення в гуртожиток студентів з поганою репутацією.
“Комфорт власними руками”
Саме такий принцип покладено в основу діяльності студентського будівельно-ремонтного
загону, створеного в гуртожитках № 3 та №4. У складі загону студенти, котрі мають спеціальності
електрика, сантехніка, теслі тощо. За необхідності вони швидко та оперативно ліквідують аварійні
ситуації в гуртожитках, виконують ремонтно-будівельні роботи та налагоджують побутові умови в
кімнатах за зверненнями мешканців.
“Єдина родина”
Заслуговує на увагу досвід роботи факультету з підготовки іноземних студентів, заснований на
виконанні програми ‚Єдина родина‛. Метою програми є створення окремого додатку до сайту
академії для он-лайн спілкування з батьками іноземних студентів (на декількох мовах) та обговорення
проблем виховання, успішності та відвідування навчання. Скайп-спілкування з батьками дасть змогу
вивчити сім’ї студентів, включити батьків у навчально-виховний процес, як рівноправних учасників
освітнього процесу вишу.
Організація дозвіллєвої діяльності в умовах гуртожитку
Під час організації дозвіллєвої діяльності в гуртожитку важливо: враховувати запити студентів
щодо планування заходів, забезпечити прагнення кожного до самореалізації, вивчити потреби та
інтереси студентів, а головне – підтримувати, допомагати, сприяти, а не нав’язувати чи примушувати.
Основні критерії оцінки виховної роботи в гуртожитку:
• стабільність роботи кураторів, студентських рад, завідувачів гуртожитків;
• ініціативність студентів, самостійний пошук нових форм діяльності;
• прагнення студентів до самореалізації.
Основні форми виховних заходів: студія, клуби за інтересами, ‚круглий стіл‛, літературний
вечір, вечір відпочинку, виставка, лекція та бесіда, конкурс тощо.
Важливим аспектом навчально-виховної роботи за місцем проживання є робота читальних
залів бібліотеки у студентських гуртожитках №2 та №4 академії.
Бібліотеки працюють у гуртожитку № 2 з 1968 року, у гуртожитку № 4 з 2008 р. На 01.03. 2015
фонд читальних залів нараховує відповідно 5738 та 3426 примірників документів. Це література з
медицини та суміжних наук, найновіші навчальні видання, довідкова література, монографії та
періодика.
У 2014 та на початку 2015 року фонди бібліотек поповнилися на 123 примірники нових видань у
гуртожитку
№ 2 та на 229 примірників у гуртожитку № 4. Щорічно читальні зали бібліотеки обслуговують
близько 1200 користувачів у гуртожитку № 2 та понад 830 – у гуртожитку №4. Їм у 2014 році видано
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відповідно 75232 та 55070 примірників документів. Читаність на одного користувача у гурт. №2 – 59
прим., у гурт №4 – 65 прим. видань. Відвідувань у 2014 році зареєстровано 20445 та 14587 відповідно.
У читальних залах гуртожитків студенти мають можливість користуватися документами для
самостійного опрацювання навчального матеріалу, написання рефератів, курсових робіт, історій
хвороб тощо. Щорічно бібліотекою проводиться низка соціокультурних заходів для студентів: книжкових виставок до визначних та знаменних дат у житті нашої держави, ювілеїв видатних медиків,
письменників, культурних діячів; переглядів нових надходжень літератури; книжкових прем’єр,
читацьких конференцій та ін.
Робота творчих об’єднань та гуртків аматорської діяльності.
Відділ культурно-освітньої діяльності організує роботу 19 колективів художньої самодіяльності.
З них чотири мають звання ‚народний аматорський‛: ансамбль пісні ‚Мальви‛, духовий оркестр,
ансамбль танцю ‚Юність‛, хор співробітників ‚Криниця‛.
Працівники відділу приділяють значну увагу питанням розвитку різножанрового мистецтва. На
базах гуртожитків академії працюють колективи: ВІА ‚Вагант‛, гуртожиток №2, Іорданське музичне
тріо ‚Тораб‛, та перський ВІА‚Ападана‛ – гуртожиток №4. Кімнату для студентського клубу КВК
облаштовано в гуртожитку №1. Така діяльність дає плідні результати. Студенти – сольні виконавці
М.Сидоренко, О.Тищенко, А.Фіненко, М.Солтанія декілька років поспіль отримують звання Лауреатів
Всеукраїнських фестивалів естрадного мистецтва ‚Пісенний вернісаж‛ Всеукраїнського мистецького
фестивалю студентів-медиків та працівників медичних закладів ‚Ліра Гіпократа‛.
Спортивно-оздоровча робота в гуртожитках сприяє фізичному розвитку, оздоровленню та
спортивному вдосконаленню студентів академії.
Спортивний комплекс академії, розташований на території гуртожитків №3 та №4 по вулиці
Луценка, 44 має 4 спортивних зали (ігровий, борцівський, тренажерний та гімнастичний), шаховошашковий клуб, методичний кабінет, душові, викладацькі та підсобні кімнати. Всі приміщення
обладнані відповідним спортивним спорядженням та використовуються за призначенням. У
спорткомплексі проводяться заняття навчального процесу та секцій спортивного вдосконалення з
таких видів спорту: вільна та греко-римська боротьба, дзюдо, самбо, волейбол, настільний теніс,
пауерліфтинг, гирьовий спорт, шахи, атлетична гімнастика, степ-аеробіка, регбі. Студенти академії по
студентському посвідченню можуть безкоштовно відвідувати тренажерний зал. У спорткомплексі
регулярно проводяться спортивні заходи академічного, міського та обласного рівнів.
На площинних спортивних спорудах гуртожитків № 2 та № 4 (площею 5408 кв. м) проводяться
тренування та змагання з легкої атлетики та міні-футболу.
До Всесвітнього дня здоров’я (квітень) та до Всесвітнього дня без тютюну (травень) три роки
поспіль в гуртожитках академії втілюється проект кафедри фізичного виховання та ЛФК ‚Перевір свої
легені‛.
Колективом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією налагоджено роботу студентівволонтерів спільно з благодійною організацією ‚Світло надії‛ з впровадження превентивних програм
‚Рівний-рівному‛, затверджених Міністерством освіти і науки України щодо формування здорового
способу життя та попередження проявів девіантної поведінки в студентському середовищі. На базі
гуртожитків №1 та №2 організовані семінари-тренінги для волонтерів-учасників загально міської
програми з профілактики наркоманії та захворюваності на СНІД ‚Зупинимо СНІД разом‛.
Студентський парламент спільно зі студентськими радами гуртожитків належну увагу
приділяють соціально корисній діяльності. Прикладом цього є ‚Дні чистоти‛, прибирання прилеглої
території та облаштування спортивних майданчиків. Стали традиційними дні санітарної просвіти в
студентських гуртожитках із запрошенням лікарів Полтавської міської ‚Клініки дружньої до молоді‛,
психологів Полтавського міського центру соціальних служб для молоді та викладачів клінічних
кафедр академії.В рамках програми ‚Молодь за здоровий спосіб життя‛ студентським парламентом
проводяться заходи з екологічного виховання, формування соціальної активності, утвердження
здорового способу життя: запроваджені п’ятихвилинки профілактичної роботи зі студентами
‚Здоровим бути здорово‛. У гуртожитках академії оформлені Куточки санітарної просвіти, які
містять необхідну тематичну інформацію.
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Отже, успішна інформаційно-виховна діяльність колективу за місцем проживання студентів
можлива за умови дотримання основних цілей виховної роботи в гуртожитку, що реалізуються під
час поєднання різноманітних видів діяльності:
студентські ініціативи,
розвиток аматорської творчості та мистецтва,
суспільно-корисна праця,
спілкування та організація дозвілля ,
спортивно-оздоровчі програми тощо.
Додаток №1
Анкета мешканця гуртожитку №__
1. Кімната № ____
2. Прізвище, ім`я, по батькові мешканця кімнати, число, місяць і рік народження, курс, група, номер
мобільного телефону:
________________________________________________________________________________________________
3. Соціальна характеристика:
місце
постійного
проживання:
адреса,
мобільний
телефон
батьків
________________________________________________________________________________________________
наявність лідерських якостей ____________________________________________________________________
наявність талантів ______________________________________________________________________________
спортивні захоплення __________________________________________________________________________
відношення
між
мешканцями
кімнати
та
сусідами
________________________________________________________________________________________________
Додаток № 2
Санітарно-технічний паспорт кімнати та підсобних приміщень
1. Кімната №____гуртожиток №________________
2. Прізвище, ім`я, по батькові проживаючих:
________________________________________________________________________________________________
3. Умови проживання в кімнаті, на поверсі:
наявність ремонту ______________________________________________________________________________
стан вікон та дверей ____________________________________________________________________________
якість опалення кімнати ________________________________________________________________________
стан коридору__________________________________________________________________________________
санітарно-гігієнічний стан кухні ________________________________________________________________
санітарно-гігієнічний
стан
туалетної
кімнати
та
душової
________________________________________________________________________________________________
наявність
та
використання
енергозберігаючих
приладів
________________________________________________________________________________________________
4. Бажання покращити умови проживання
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Дніпропетровський монтажний технікум
Ватагіна В. В.,
директор

Студентське самоврядування як шлях реалізації соціальної ініціативи
студентів у гуртожитку
Студентське самоврядування у Дніпропетровському монтажному технікумі – це форма діяльності студентів, яка здійснюється в ході навчально-виховного процесу для гармонійного та всебічного
розвитку особистості в студентському колективі, реалізації його конституційних прав та інтересів, а
також формування у студента навичок майбутнього фахівця, організатора та керівника.
Студентське самоврядування у навчальному закладі спрямовано на реалізацію громадських
прав студентів, формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні
та культурно-освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.
У Дніпропетровському монтажному технікумі студентське самоврядування має форму
студентської ради та підпорядкованої йому ради гуртожитку.
Основними завданнями органів студентської ради у технікумі є:
- забезпечення постійного зв’язку між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, молодіжними об’єднаннями;
- забезпечення постійного зв’язку між адміністрацією технікуму і студентством навчального
закладу;
- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними
організаціями;
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, оперативне реагування на їх порушення;
- сприяння створенню необхідних умов для проживання у гуртожитку і відпочинку студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
- пропаганда здорового способу життя, запобігання правопорушень;
- сприяння працевлаштуванню випускників, залучення студентів до трудової діяльності у
вільний від навчання час та під час канікул;
- сприяння захисту прав пільгової категорії студентів;
- сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у
сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді.
У структурі студентської ради створені постійно діючі сектори: навчально-виховний, науководослідницький, з організації міжвузівських та міжнародних зв'язків, культурно-масовий, з
фізкультури та спорту, інформаційний, волонтерський. Для забезпечення планомірної і цілеспрямованої роботи виконавчих органів студентського самоврядування в технікумі чітко визначені реальні
функції, які бере на себе кожний сектор студентської ради.
Студентське самоврядування активно сприяє життю наших студентів у гуртожитку,
проводяться концерти на свята, студенти беруть участь у різноманітних конкурсах, акціях різних
рівнів, студентських соціальних ініціативах.
Традиційно у технікумі студентська ініціатива набула форму волонтерського руху.
Волонтерство – добровільна діяльність, заснована на ідеях служіння гуманним ідеалам людства,
яка не переслідує мети отримати прибуток або збудувати кар’єру її мета – всебічне задоволення своїх
особистих і соціальних потреб, надання допомоги іншим.
Студенти нашого технікуму стають волонтерами, щоб:
 віддати належне громаді;
 подолати самотність, відчувати себе потрібними й корисними;
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 знайти нових друзів;
 отримати нові знання, досвід та навички чи передати напрацьоване роками;
 спробувати нові стилі життя і культури;
 змінити щось у світі.
Щороку студенти беруть участь у благочинній акції ‚Святий Миколай на землю сходить!‛. Мета
акції зібрати та роздати подарунки для тих, які могли б залишитись без уваги в день Св. Миколая 19
грудня. Подарунки вручаються дітям дитячих будинків-інтернатів та дітям міської клінічної дитячої
лікарні № 2.
Стало традицією щорічно до Міжнародного Дня студентів підбивати підсумки у
конкурсах:
„Кращий за професією‛ (за спеціальностями);
„Кращий волонтер соціальних проектів‛;
„Кращий представник художньої творчості‛;
„Кращий представник студентського самоврядування‛;
„Кращий спортсмен технікуму‛;
„Кращий господар кімнати гуртожитку‛.
Упродовж років група студентів, які мешкають у гуртожитку за ініціативи студентської ради,
брали участь у міському конкурсі студентських ініціатив „Добра справа‛.
Мета конкурсу: стимулювання ініціативи студентської молоді до соціально позитивних змін
шляхом участі у проектах, спрямованих на покращення побуту і навчання у студентських
гуртожитках.
За час участі у конкурсі були реалізовані різноманітні проекти, спрямовані на покращення
побуту і навчання у гуртожитку:
 проект „Крок до майбутнього”
Зміст проекту: проведення ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях гуртожитку: ремонт та
обладнання кухонь гуртожитку;
кімнат для навчання, побутових кімнат, дискоклубу, встановлення нагрівачів води, нових
газових плит, нового санітарно-технічного обладнання;
– встановлення та підключення до мережі технікуму комп’ютерної техніки для дистанційного
навчання;
– організація дозвілля студентів: організація та проведення святкового заходу до Дня студента.
Результати від реалізації проекту: покращення та модернізація житлово-побутових умов для
студентів – мешканців гуртожитку: оптимізація умов для навчання і дозвілля студентів, здобуття
студентами практичного досвіду у реалізації власних ініціатив.
 проект „Тепло для Життя 1”
Зміст проекту: у гуртожитку технікуму мешкала молода родина, яка складається з матері,
студентки технікуму, батька – випускника технікуму та дитини Давида, якому виповнилось 2 роки 3
місяці.
Ініціативна група студентів, які мешкають у гуртожитку, вирішила допомогти цій сім’ї та
створити в їх кімнаті дитячий куточок, в якому маленький Давид мав би змогу гратися, малювати,
розвиватися і бути здоровим та веселим і давав би змогу матері навчатися.
Мета проекту: створити дитячий казковий куточок для маленького Давида.
Завдання проекту:
створити робочу групу, яка б втілила в дійсність це завдання;
зібрати кошти для придбання будівельно-оздоблювальних матеріалів через проведення
інформаційно-рекламної акції;
придбати необхідні матеріали й зробити задумане;
проінформувати всіх мешканців гуртожитку про результати проведеної роботи (спецвипуск
газети технікуму „Студентське коло‛).
Результати від реалізації проекту:

138

- щоб Давиду сподобались зміни в кімнаті;
- створений дитячий казковий куточок в кімнаті молодої сім’ї.
 проект „Тепло для Життя 2”
Зміст проекту: студентська рада гуртожитку покликана вирішувати питання студентського
самоврядування. Раніше засідання студентської ради відбувалися у кабінеті вихователя, що
супроводжувалося певними незручностями. Саме тому наш пілотний проект був спрямований на
створення комфортних умов для продуктивної роботи студентської ради.
Мета проекту: створити комфортні умови для поліпшення самоврядування в гуртожитку.
Завдання проекту:
зробити проект ремонтних робіт та скласти кошторис витрат;
створити робочу групу з виконання будівельно-оздоблювальних робіт з числа мешканців
гуртожитку;
зібрати кошти для придбання будівельно-оздоблювальних матеріалів через проведення
інформаційно-рекламної акції, благодійного концерту художньої самодіяльності за участю
студентської молоді технікуму;
придбати необхідні матеріали та провести будівельно-оздоблювальні роботи у окремому
приміщенні на першому поверсі;
проінформувати всіх мешканців гуртожитку про результати проведеної роботи (спецвипуск
газети технікуму „Студентське коло‛).
Результати від реалізації проекту: студентська рада гуртожитку має своє особисте приміщення.
 проект „Тепло для Життя 3”
Зміст проекту: у 2007 році до технікуму на спеціальність „Будівництво та експлуатація будівель
і споруд‛ поступила студентка, яка мала статус дитини-сироти.
Коли їй було 14 років, померли її батьки, вона залишилась зовсім одна – без родини, без тепла і
надій. Опікуном цієї студентки стала старенька бабуся, яка не могла дати їй все те, чого вона потребує,
і тому вона, як ніхто інший, потребує любові, допомоги, співчуття і турботи.
Студенти-мешканці гуртожитку мали велике бажання допомогти цій дівчини. Зробити її
кімнату більш затишною і охайною, яскравою і теплою, щоб вона відчула дружню підтримку.
Вирішили зробити косметичний ремонт кімнати, в якій мешкала дівчинка: переклеїти шпалери,
пофарбувати підвіконня, підлогу, а також відремонтувати побутові прилади.
Мета проекту: створити комфортні умови для проживання в гуртожитку, щоб ця студентка
відчувала себе потрібною.
Завдання проекту:
зробити проект ремонтних робіт та скласти кошторис витрат;
створити робочу групу для виконання будівельно-оздоблювальних робіт з-поміж мешканців
гуртожитку;
зібрати кошти для придбання будівельно-оздоблювальних матеріалів через проведення
інформаційно-рекламної акції, благодійного концерту художньої самодіяльності;
придбати необхідні матеріали та провести будівельно-оздоблювальні роботи;
проінформувати всіх мешканців гуртожитку про результати проведеної роботи (спецвипуск
газети технікуму „Студентське коло‛).
Результати від реалізації проекту: щоб дівчині сподобалась її нова кімната, і щоб вона була нею
задоволена і щаслива;
- відремонтована та обладнана кімната, в якій мешкає студентка.
Всі три проекти „Тепло для Життя‛ посіли перше місце.
 проект „З турботою та піклуванням”
Зміст проекту: у гуртожитку технікуму мешкала студентська неповна родина, яка складалась із
матері – студентки технікуму та маленької доньки Вероніки, якій на той час виповнилося 7 місяців.
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Ініціативна група студентів бажала оточити їх теплом, турботою та піклуванням, тому
вирішили створити в їх кімнаті дитячий, затишний, яскравий куточок разом з деревом побажань, яке
буде душевною гармонією та процвітанням цієї родини.
Цей яскравий куточок буде допомагати дитині розвиватися та розфарбовувати її життя
яскравими кольорами, а головна наша мета полягала в тому, щоб допомогти молодій матусі відчути
підтримку, турботу та щиру допомогу від оточуючих їй людей. Оскільки на її долю випало
випробування виховувати дитинку самій, ми були готові надавати руку допомоги цій сім'ї, коли вона
цього потребує.
Мета проекту: гармонійний розвиток дитини; турбота та піклування про немовля;
привернення уваги мешканців гуртожитку до потреб студентської сім'ї.
Завдання проекту:
створення дитячого куточку;
мотивація студентів до доброчинної благодійної діяльності;
інформування студентів технікуму про результати проведеної роботи.
Результати від реалізації проекту: створення дитячого куточка з ліжком та м'яким інвентарем;
соціальна і психологічна підтримка молодої студентської сім’ї. Проект посів третє місце.
проект „Скарбниця добрих справ”
Зміст проекту: вже стало традицією в Дніпропетровському монтажному технікумі проводити
благодійні акції для дітей пільгових категорій. Волонтери технікуму небайдуже ставляться до дітей з
особливими потребами, яким доля не дала здоров'я, але наділила потягом до життя та бажанням
знайти своє місце під сонцем. Волонтери вирішили опікуватися дитячим будинком-інтернатом для
дітей-інвалідів, і з нагоди Дня Святого Миколая організували для вихованців закладу справжнє чудо –
подарунки від Миколая (іграшки, канцелярське приладдя, книжки та одяг).
Напередодні 1 грудня, Всесвітнього Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми, волонтери
технікуму спільно з Всесвітньою мережею людей, що живуть із ВІЛ і Дніпропетровською обласною
благодійною організацією „ХЕЛП‛ провели акцію „Хай твоє серце б’ється...‛. В ході акції було
проведено опитування з метою виявлення поінформованості з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, поширено
понад 1000 буклетів, через які студенти хотіли донести одну думку – вірність та безпечна сексуальна
поведінка – запорука здоров’я та благополуччя. У зв'язку з тим, виникла ідея створити інформаційні
стенди.
Мета проекту: допомога та підтримка дитинства, розширення волонтерської діяльності.
Завдання проекту:
створити робочу групу з виконання дизайнерських робіт для виготовлення інформаційнорекламних стендів з числа мешканців гуртожитку;
провести художньо-оздоблювальні роботи;
розмістити виставку стендів на першому поверсі гуртожитку;
поінформувати всіх мешканців гуртожитку про результати проведеної роботи.
Результати від реалізації проекту:
створення „Скарбниці добрих справ‛ у холі гуртожитку,
інформованість студентів та працівників гуртожитку про доброчинну діяльність волонтерів.
проект „У теплому Колі”
Зміст проекту: економія енергії в гуртожитку складається зі зменшення витрат тепла через
зовнішні стіни та вікна, а також оптимізації витрат електроенергії шляхом заміни звичайних
лампочок на енергоощадні. Теплоізоляція – тепло, що завжди поруч. Це призводить до реального
збереження тепла в кімнатах гуртожитку та до суттєвого збереження витрат на електроенергію. Такі
роботи сприяють створенню комфортного мікроклімату в кімнатах.
Мета проекту: надбання та засвоєння знань про основи енергозаощадження, виховання у
студентів внутрішнього прагнення економії енергетичних ресурсів, необхідного ставлення до
нераціонального використання енергії.
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Завдання проекту:
мотивація студентів до раціонального споживання енергоресурсів;
зменшення тепловитрат стін (влаштування теплоізоляційних екранів);
заклеювання вікон;
заміна звичайних лампочок на енергоощадні;
інформаційно-роз’яснювальна акція щодо скорочення обсягу споживання енергії (конкурс
гасел та плакатів на енергоефективну тематику), інформація в газеті технікуму ‚Студентське коло‛.
Результати від реалізації проекту:
створення комфортних умов для проживання студентів гуртожитку;
економія витрат технікуму на оплату електроенергії та опалення гуртожитку.
 проект „Безпечна веб-країна”
Зміст проекту: інтернет стає більш демократичним, відкритим для великої кількості думок та
форматів публікацій. Будь-хто, хто має доступ до такого обладнання, як веб-камера, фотоапарат,
може створити та передати свої власні відеоблоги, стати членом соціальних мереж, популярних серед
молоді: мода розповсюджувати інформацію про себе швидко зростає і підтвердженням тому є велика
кількість персональної інформації на таких сайтах. Молодь та діти іноді не задумуються, що дана
інформація може бути використана проти них. Цей проект було спрямовано на підвищення рівня
безпеки молоді у роботі з інформаційно-комунікативними технологіями через створення та
проведення інноваційної соціальної програми з навчання основам безпечного користування
сучасними комунікативними технологіями.
Мета проекту: розвинути навички безпечного використання інтернету та інших інформаційнокомунікативних технологій, та поглиблення правових знань студентів.
Завдання проекту:
навчання студентів-волонтерів для тренінгової роботи з ровесниками;
формування уявлення про небезпеки, які очікують на студентів під час користування інтернетом та іншими інформаційно-комунікативними технологіями, ознайомлення через проведення
просвітницького тренінгу ‚Безпечна веб-країна‛;
знайомство з правилами безпечного використання інформаційно-комунікативних технологій.
Результати від реалізації проекту: – сформовані навички безпечної роботи в інтернеті та під час
користування іншими інформаційно-комунікативними технологіями.
 проект „Благоустрій території біля гуртожитку”
Зміст проекту: волонтери вирішили своїми силами створити місце відпочинку для мешканців
та гостей гуртожитку у дворі гуртожитку.
Мета проекту: благоустрій прилеглої до гуртожитку території через облаштування місць для
відпочинку.
Завданнями проекту:
 збір будівельного матеріалу;
 майстрування лавочок і оздоблення території.
Результати від реалізації проекту: створені комфортні умови для життя і навчання студентів
гуртожитку.
 проект „Бережіть свою землю”
Зміст проекту:
формування культури, енергоспоживання, обережного ставлення до довкілля;
організація школи волонтерів з формування екологічної культури та культури
енергоспоживання;
організація збору ламп освітлення, які містять ртуть та здача їх на утилізацію.
Мета проекту: надбання та засвоєння знань про основи енергозаощадження, виховання у
студентів внутрішнього прагнення економії енергетичних ресурсів, необхідного ставлення до
нераціонального використання енергії.
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Завдання проекту:
розробка моделі екологічної культури та культури енергоспоживання;
виготовлення шафи для використаних ртутних ламп;
укладання угоди з підприємствами на утилізацію ртутних ламп.
Результати від реалізації проекту: організована система роботи із захисту довкілля.
Отже, студентська ініціатива вносить зміни в складені звичні способи діяльності й поведінки
людей, спрямована на вдосконалення організації діяльності, навчання, дозвілля, відношень між
людьми, виховання і закріплення співпраці. Реалізація студентських соціальних ініціатив – це
практична школа для тих, хто бажає навчитися брати відповідальність за себе та свої дії, відстоювати
свою думку, активно впливати на життя свого навчального закладу і гуртожитку, спробувати себе як
адміністратор, лідер та допомагати іншим.

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
“Богуславський гуманітарний коледж
імені І.С.Нечуя-Левицького”
Прудиус О.С.,
голова циклової комісії,
керівників студентських груп
та вихователів гуртожитку

Формування соціальних компетенцій у студентів,
які мешкають у гуртожитку
Компетентне ставлення особистості до життя – означає потребу в самопізнанні, саморозумінні,
самореалізації в різних видах творчої та професійної діяльності, усвідомленні, організації свого
життєвого шляху, особистісного розвитку; проблемному баченні свого життя; осмисленому
розв’язанні міжособистісних суперечностей; здатності до об’єктивного усвідомленого й адекватного
оцінювання результатів своєї життєдіяльності; відповідальному ставленні до свого життя, здоров’я;
культурі фізичного розвитку; філософському, етичному осмисленні свого життя.
Відомі основні групи компетентностей та їх характеристики:
• соціальні (характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві) – брати на себе
відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити із життєвих ситуацій,
приймати діяльність демократичних інститутів суспільства;
• полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури, а й розуміння та повага до
людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища;
• комунікативні – вміння спілкуватися усно та письмово, рідною та іноземними мовами;
• інформаційні – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;
• саморозвитку і самоосвіти – мати потребу і готовність постійно навчатися впродовж усього
життя;
• продуктивної творчої діяльності.
Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, студент має
володіти певними якостями, вміннями:
• бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство,
презентувати себе на ринку праці;
• критично мислити;
• використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;
• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
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• вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й
особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;
• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для
індивідуального розвитку і самовдосконалення;
• бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої цінності;
• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.
Отже, статус людини в суспільстві залежить від її усвідомленого вибору, волі, фізичної і психологічної готовності до життя.
Формування необхідного переліку індивідуальних, соціальних та групових компетенцій
вважається сьогодні важливою проблемою розвитку людини.
Оскільки соціальна компетенція – це сукупність здатностей, які визначають рівень соціалізації
особистості, розуміння нею суспільства та соціальних процесів, осмислення своєї причетності до них
та охоплює особистісні якості (комунікабельність, відкритість, чуйність тощо), знання, цінності та
принципи особистості. Тому навчальний заклад має важливу місію – підготувати студента до
суспільного життя, до досягнення професійного успіху.
Для реалізації таких завдань у гуртожитку навчального закладу необхідна активна взаємодія у
системі "вихователь – студент". Є абсолютно очевидним, що сам педагог, як мінімум, має володіти
тими компетенціями, які формує. Базова компетентність вихователя полягає в умінні так
організувати життєвий простір, створити доброзичливе, розвивальне середовище, в якому стає
можливим досягнення виховних результатів студента, на основі соціальних компетенцій.
Педагог-вихователь має налаштуватися на пошук та закріплення позитивної динаміки на шляху
до формування соціальних компетенцій у студентів гуртожитку коледжу як:
1. Застосування інформаційних технологій під час проведення виховних заходів, створення
відеотеки різних форм виховної роботи.
2. Забезпечення студентів новинками художньої літератури, активне впровадження у виховний
процес комп’ютерних технологій та мережі інтернет.
3. Залучення студентів до роботи в музеї коледжу.
4. Участь у роботі вокального та хореографічного гуртків, формування навичок декоративноприкладного мистецтва.
5. Участь у роботі спортивних секцій, у спортивних змаганнях різних рівнів, проведення Дня
здоров’я, туристичних походів.
Основна мета виховної роботи по формуванню соціальних компетенцій студентів, які
проживають в гуртожитку – педагогічне керівництво побутом студентів, організація обслуговування
та дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення сприятливого морально-психологічного
клімату, умов для комфортного мешкання.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Покотило В. Г.,
помічник проректора з
виховної роботи

Організація виховної роботи у гуртожитках
Виховна робота в гуртожитках планується на місяць. У кожному гуртожитку створена студентська рада.
Стан виховної роботи зі студентами регулярно обговорюється на нарадах ректорату, вченій і
гуманітарній раді.
Так, заходи щодо удосконалення виховної роботи обговорюються 2 рази на рік на вченій раді,
щомісячно на засіданнях гуманітарної ради. Розробляються методичні рекомендації для професорсько-викладацької ради, рекомендуються формами і методами виховної роботи, а також
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узагальнюється кращий досвід роботи зі студентами, які проживають у гуртожитках та заслуховуються викладачі – куратори навчальних груп, студентський актив про проведену роботу. Регулярно
на засіданнях кафедр обговорюються питання виховної роботи, де звітують куратори навчальних груп
за проведену індивідуально-виховну роботу зі студентами, які проживають у гуртожитках.
Один раз на місяць кожна кафедра в гуртожитку проводить "День кафедри". У цей час
викладачі кафедри відвідують кожну кімнату, аналізують пропозиції студентів, вивчають матеріальнопобутові умови, проводять культурно масові та спортивні заходи, вивчають громадську думку,
кожного студента, проводять консультації. На засіданнях кафедр проходять обговорення стану
виховної роботи за участі студентського активу гуртожитку.
В університеті розроблено положення для куратора навчальної групи, де він зобов'язаний
щомісяця відвідувати студентів які проживають у гуртожитках і проводити з ними заходи та
індивідуально – виховну роботу з кожним із них. В університеті, з кураторами факультетів щомісяця
проводяться практичні семінари з обміну досвідом роботи зі студентами в сучасних умовах, а також
за напрямками виховної роботи.
Кожний факультет відповідає за стан виховної роботи зі студентами у своїх гуртожитках.
Декани факультетів спільно з комендантами гуртожитків планують роботу на місяць і організовують
її проведення. Зі співробітниками студентських гуртожитків проводяться заняття за формами й
методами виховної роботи зі студентами, проводяться підсумки за її станом.
Студентські ради гуртожитків щотижня на своїх засіданнях обговорюють стан справ, запрошують представників ректорату, деканів, кафедр і студентів схильних до порушень внутрішнього
розпорядку у гуртожитках. Готують і проводять різні культурно-масові і спортивні заходи.
Так, проводиться огляд художньої самодіяльності кожного гуртожитку, виступ команд КВК,
інтелектуальні ігри "Що? Де? Коли?", спортивні змагання з усіх видів спорту. У кожному гуртожитку
працюють кімнати відпочинку, кімнати-зали для занять спортом. У гуртожитках є два кафе, їдальня.
У масштабах студентського містечка проводяться спортивні свята, конкурси та свято студентського
містечка.
Проводиться акція з попередження СНІДу та наркоманії з запрошенням представників міліції,
лікарів та ін. фахівців з демонстрацією відеофільмів.
Для підтримки порядку в студентському містечку студенти створили добровільну дружину, яка
працює з 17.00 до 24.00.

Витяг з концепції виховної роботи у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті
Підготовлено: Латишева А. І. – провідний інженер-соціолог;
Покотило В. Г. – помічник проректора з виховної
роботи
Чаплигін О. К. – професор, зав. кафедри філософії та
політології

Виховна робота у позанавчальний час
Позанавчальне виховання здійснюється через позааудиторну роботу шляхом вивчення
індивідуальних особливостей кожного студента, проведення виховних, спортивних, культурномасових заходів у гуртожитках, на заняттях у клубах, гуртках, спортивних секціях за інтересами.
Позааудиторна робота у системі навчально-виховного процесу.
По-перше, це діяльність кураторів.
По-друге, це діалог двох культур – молодіжної (студентської) і зрілої (викладацької), який
здійснюється в перервах між заняттями, перед ними й після їх закінчення.
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По-третє, це діалог з проблем політики, економіки, культури, здійснюваний також в позанавчальний час.
По-четверте, це діалог та спілкування зі студентами інших ВНЗ м Харкова та України, загалом
проведення спільних культурно-масових, спортивних та інших виховних заходів.
По-п'яте, це діалог-зустрічі з творчою інтелігенцією (письменниками, артистами,
композиторами), відвідування театрів, музеїв, історичних місць, пам'ятників Харкова та України.
Виховна робота в побуті
Побут – благодатний ґрунт для гуманістичного виховання. Гуманістичне виховання студентів
допомагає розкрити й збагатити гуманістичний потенціал особистості, сформувати індивідуальну
культуру.
Доцільно організувати регулярне відвідування гуртожитків кураторами академічних груп, всіма
викладачами для вивчення взаємин між студентами, матеріально-побутових умов, надавати
практичну допомогу під час підготовки до занять, сприяти психологічному розвантаженню, виявити
питання, які хвилюють студентів.
Проводити ‚Дні кафедри‛, дискусії, бесіди зі студентами по проблемах які їх хвилюють.
Організовувати огляди, конкурси на кращу кімнату поверху, гуртожитку, студентського містечка під
девізом ‚Гуртожиток – мій другий дім‛. Необхідно надавати допомогу сімейним студентам у
формуванні сім'ї, нужденним студентам надавати практичну допомогу в отриманні одноразової
допомоги, сприяти у влаштуванні на постійну роботу, клопотати про виділення студентам пільгових
путівок у спортивно-оздоровчі табори.
Важливе значення в цьому зв'язку набувають студентські ради, головною функцією яких є
проведення виховної роботи у гуртожитках, студентському містечку.
Основними функціями студентських рад у гуртожитках є:
 забезпечення організації самостійної роботи у кімнатах для занять;
 вивчення потреб мешканців гуртожитку, проведення додаткових консультацій і організація
їх проведення;
 надання допомоги слабоуспішним студентам з найбільш складних предметів, створення
консультаційних груп з-поміж успішних студентів;
 спільно з деканатом, адміністрацією студмістечка забезпечити необхідні житлово-побутові
умови для мешканців гуртожитку;
 силами чергових по поверху, гуртожитку щодня забезпечувати чистоту і порядок у
гуртожитку і на прилеглій території;
 організовувати рейди по перевірці санітарного стану житлових кімнат / щотижня /,
випускаючи екран санітарного стану кімнат гуртожитку;
 на основі запитів та інтересів студентів розробляти програми святкових заходів,
організовувати змістовне дозвілля, проводити культурно-масові заходи;
 спільно зі спортивним клубом університету організовувати роботу спортивних секцій,
проводити спортивні змагання;
 щотижня проводити свої засідання, на яких розглядають найважливіші питання виховної
роботи, розглядати студентів щодо заохочення їх за хорошу роботу, обговорювати свої пропозиції
щодо поліпшення роботи гуртожитку.
Основними напрямками роботи кураторів в гуртожитках є:
 участь у засіданнях студентських рад, на яких обговорюються актуальні проблеми студентського життя в гуртожитках, заслуховування звітів старост поверхів, кімнат, студентів, схильних до
правопорушень;
 вивчення побутових умов студентів, роботи гуртожитків з надання мешканцям комунальнопобутових умов;
 надання практичної допомоги коменданту гуртожитку, студентській раді у підготовці та
проведенні зборів з питаннь, які хвилюють студентів;
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 забезпечення контролю за роботою старост поверхів, кімнат відносно поліпшення
санітарного стану гуртожитків, організації чергування в них;
 надання допомоги у вирішенні конфліктів у гуртожитку. Конфлікти повинні обговорюватися
на студраді;
 надання практичної допомоги в підготовці до занять,
 проведення консультації зі студентами;
 організація проведення культурно-масових і спортивних заходів;
 підтримування постійного зв'язку з батьками під час вивчення індивідуальних особливостей
кожного студента.

Харківський автомобільно-дорожній технікум
Бєлік, Т.А.
заступник директора з
виховної роботи
Біленко В.І.,
вихователь гуртожитку

Організаційно-педагогічне забезпечення
виховної роботи в гуртожиту
В основу організації виховної роботи зі студентами в гуртожитку покладено Конституцію
України, закони України ‚Про освіту‛, ‚Про вищу освіту‛, положення Загальної декларації прав
людини, Державну національну програму ‚Освіта (Україна XXI ст.)‛, Програму правової освіти
населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Статут
Харківського автомобільно-дорожнього технікуму.
Однак динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують постійного вдосконалення
системи виховної роботи й наближення її форм і методів до потреб сьогодення. Пошук нових
педагогічних технологій, які б сприяли створенню середовища, що розвиває, навчає та виховує,
наштовхнув колектив на вироблення власної концепції виховної роботи, в основу якої покладені
принципи, що сформовані в Болонській системі освіти, Концепції національного виховання учнівської та студентської молоді України.
Виховний процес у гуртожитку здійснюється відповідно до встановленої інфраструктури
управління за трьома вертикалями: адміністративною, методичною, громадською. Адміністративна
вертикаль: директор, заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділень, завідувач
гуртожитку, вихователь гуртожитку, комендант, викладачі, які проводять позааудиторну роботу.
Методична (дорадча) вертикаль: комісія з профілактики правопорушень. Громадська вертикаль:
органи студентського самоврядування на рівні гуртожитку, студенти. Складність і багатогранність
виховної роботи зумовлює необхідність її глибокого аналізу та продуманого планування. Основна
мета планування – забезпечити науковий підхід до виховного процесу й таку його організацію, яка
дозволить визначити оптимальні шляхи та способи педагогічного впливу на студентський колектив і
на кожного студента зокрема. У гуртожитку створений комплекс методичного забезпечення
виховного процесу, який використовується пыд час планування роботи всіх підрозділів. Він нараховує
понад 100 примірників для викладачів і класних керівників, систематизованих за напрямами
виховання, формами та методами тематичних заходів, опис новітніх технологій виховання,
нормативно-правові документи, наукові дослідження в галузі освіти, педагогіки, психології,
узагальнений досвід роботи кращих класних керівників, вихователів і практичного психолога
технікуму. Першочергова увага приділяється вивченню психолого-педагогічних особливостей
студентів нового набору та їхньої адаптації до умов проживання в гуртожитку. З цією метою створена
творча група, яка постійно проводить психолого-педагогічну діагностику та розробляє методичні
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рекомендації для роботи з першокурсниками. Творчою групою, класними керівниками надається
допомога студентам з особливими потребами, студентам-сиротам, студентам-інвалідам, студентаміноземцям. Стало традицією проведення виховних заходів у гуртожитку, спрямованих на
відродження народних традицій та культивування кращих надбань українського народу. Виховні
заходи спрямовані на формування й утвердження загальнолюдських цінностей, духовної, моральної,
інтелектуальної, художньо-естетичної, громадянської, політичної, трудової, професійної, екологічної,
валеологічної, гендерної культури та культури міжнаціональних відносин. Викладачі фізичного
виховання звертають увагу на проведення спортивно-просвітницької роботи серед студентів,
залучають їх до занять спортом.
Нові часи вимагають пошуку нових форм і методів виховної роботи в гуртожитку. Але все нове
базується на вже набутому досвіді. Наша педагогіка багато років використовує методи виховання,
започатковані А.С.Макаренком. Зокрема у своїх працях він надає важливого значення методу самоуправління.
Самоврядування студентів гуртожитку Харківського автомобільно-дорожнього технікуму – це
самостійна громадська діяльність студентів щодо реалізації функцій управління гуртожитком, які
визначаються директором, заступником директора з виховної роботи, завідувачами відділень і
здійснюються студентами відповідно до поставленої мети та завдань.
Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів
гуртожитку вищого навчального закладу. До складу студентської ради гуртожитку входять: голова
студентської ради, заступник, секретар, 5 комісій (житлово-побутова, культурно-масова, трудовий
сектор, санітарна трійка, редколегія). Для кращого виконання своїх завдань, у межах визначених
повноважень, органи студентського самоврядування співпрацюють з іншими навчальними
закладами. У системі студентського самоврядування гуртожитку виховання здійснюється за такими
напрямками: національно-патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, фізичне, формування
здорового способу життя, екологічне, трудове.
Щороку з ініціативи студентського самоврядування проводяться заходи, спрямовані на
поліпшення трудового виховання, а саме: суботники, чергування студентів для прибирання території,
на якій розміщений гуртожиток технікуму.
Кожного місяця студентська рада проводить засідання, на які запрошуються представники
адміністрації для вирішення питань поліпшення житлових умов, організації дозвілля. Директор
ХАДТ Перевозник А.С., заступник директора з виховної роботи Бєлік Т.А., голова комісії з
профілактики правопорушень проводять зустрічі зі студрадою гуртожитку з метою покращення умов
проживання студентів, що стало системою роботи. Щороку на засіданні студентського самоврядування звітує студрада про свою роботу та розробляє план на наступний рік. Для виконання
запланованих заходів члени студентської ради беруть участь у роботі педрад, методрад, комісії з
профілактики порушень, старостатів, проводять роботу щодо сумісного управління в гуртожитку.
Національно-патріотичне виховання в гуртожитку здійснюється комплексом заходів, які
реалізує студентське самоврядування. Це передусім, ‚Землі моєї ревний біль і жаль‛ (до Дня пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 рр.), Всеукраїнській акції ‚Запали свічку‛, ‚Українські вечорниці‛, ‚У
єдності наша сила‛ (до Дня Соборності).
Належну увагу в гуртожитку члени студентського самоврядування приділяють моральноправовому вихованню. Були організовані зустрічі студентів гуртожитку з працівниками юстиції й
судових органів. До Дня юриста у вигляді суду проводяться виховні заходи ‚Судимо алкоголь‛,
‚Звинувачуємо наркоманію‛. Представники студентської ради гуртожитку активно співпрацюють з
комісією з профілактики правопорушень у технікумі. Не менш важливим у роботі студентського
самоврядування є художньо-естетичний напрямок. У гуртожитку для всебічного розвитку здібностей
студентів випускаються стіннівки до кожного свята. Також проводяться екскурсії до театрів, музеїв,
парків.
Для утвердження здорового способу життя щорічно проводяться студентські конференції
‚Молодь за здоровий спосіб життя‛, шаховий і шашковий турніри, акція ‚Обміняй цигарку на
цукерку‛, щодня в гуртожитку працює тренажерний зал.
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Згідно з нормативно-правовими актами основним завданням органу студентського
самоврядування є забезпечення і захист прав та інтересів студентів у всіх сферах їх діяльності:
навчально-виховній роботі;
культурно-дозвіллєвій роботі;
оздоровчій роботі;
студентському побуті та дозвіллі.
Студентське самоврядування розвиває лідерські якості, уміння бути комунікабельним,
відповідальним, цілеспрямованим. Якщо студент активний і прагне навчитися вільно спілкуватися та
вирішувати конфлікти, розширити світоглядні орієнтири, необхідно брати активну участь у роботі
студентської ради гуртожитку та наполегливо працювати.
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Національний університет харчових технологій
Арсеньєва Л.Ю., проректор
з нуково-педагогічної
та виховної роботи

Управління виховною роботою у гуртожитку
Процес виховання у вищому навчальному закладі органічно поєднаний з процесом навчання
молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Цей процес не
може бути стихійним, він передбачає співробітництво, співдіяльність, співтворчість педагога і
студента.
Виховний процес у гуртожитках університету спрямований на:
- залучення студентів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних
особливостей:
- життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах самоврядування і самообслуговування
за вмілого педагогічного керівництва;
- створення позитивного морально-психологічного мікроклімату:
- здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні ними обраною
спеціальністю:
- сприяння формуванню в студентів здорового способу життя, організації дозвілля та
змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання її гуртожитку до
домашніх.
Для виконання виховних завдань, розробляється план роботи колективу гуртожитку щодо
забезпечення цілеспрямованої роботи та створення належних умови для проживання та діяльності
студентів.
Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи в гуртожитку є формування згуртованості та
організація житлово-побутових умов мешканців гуртожитку, формування позитивних стосунків у
колективі (організація психологічного комфорту), посилення у студентів бажання до самовдосконалення,
розкриття своїх здібностей.
Робота вихователя гуртожитку починається з детального вивчення і складання психологопедагогічної характеристики мешканців за схемою:
 запільні відомості;
 основні інтереси;
 особливості характеру і темпераменту;
 соціальна поведінка.
Вихователь планує, організовує та здійснює виховання студентів у гуртожитку, проводить
повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціальної та трудової адаптації студентів,
надає допомогу в організації самоуправління в студентському колективі. Окрім того створює умови
для безпечного проживання та ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та
протипожежних правил, попереджає у гуртожитку наявність пожежо і вибухонебезпечних предметів
та пристроїв, отрути, наркотичних і токсичних речовин та інших речей.
Систематично проводяться чергування наставників академічних груп. Разом зі студентами та
вихователем обговорюються питання, що стосуються виховної роботи, успішності студентів та їх
відвідування навчальних занять в академічних групах. Наставник академічної групи допомагає у
формуванні студентського колективу, в організації тематичних вечорів, бесід, диспутів, дискотек,
екскурсій. Окрім того, допомагає виявляти здібності студентів до наукової роботи та розвиває їх через
участь у наукових гуртках. Один раз на рік обговорюємо звіти, наставників академічних груп.
Для залучення студентів до роботи з покращення житлово-побутових умов і санітарного стану,
створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання, активної участі
мешканців у громадському житті організовуються різноманітні огляди-конкурси.
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В багатьох гуртожитках працюють клуби вихідного дня, клуби за інтересами, спортивні секції,
гуртки за інтересами, основними завданнями яких є:
організація дозвілля у вихідні дні;
залучення студентів до національних надбань українського народу, виховання любові до нашої
держави, рідної землі, навчального закладу та його традицій;
естетичне, моральне, етичне, правове, екологічне, фізичне виховання;
боротьба зі шкідливими звичками;
розвиток індивідуальних здібностей студентів.
Формами роботи клубів та гуртків за інтересами є: вечори відпочинку, свята, фестивалі, бесіди,
зустрічі, анкетування, тестування, ігри, конкурси, вікторини, конференції, спортивні змагання,
турпоходи, експедиції, екскурсії тощо.
Програми гуртків та клубів спрямовані на формування в студентів системного мислення, вміння
бачити зв'язок технічної творчості з художньою та естетичною. Важлива роль надається графічній
підготовці, формуванню мовної культури, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.
У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології, так й
елементи інноваційних технологій (формування творчої особистості, колективного творчого
виховання). На заняттях клубів і гуртків використовуються різноманітні методи навчання, а саме:
пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.),
репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час
занять можуть використовуватись і дидактичні ігри. Застосовуються різноманітні засоби навчання:
роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.
Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота зі
студентами, зокрема при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються
умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей,
обдарованості, психофізичних особливостей, стану здоров'я студента.
Студентське самоврядування гуртожитку
Студентське самоврядування гуртожитку Національного університету харчових технологій – є
невід'ємною частиною студентського самоврядування Національного університету харчових
технологій, є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи.
Діяльність студентського самоврядування гуртожитку спрямована на інтенсифікацію процесів
зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за
доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними
якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада
гуртожитку, яка створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення
заходів, спрямованих на покращення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил
внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової,
спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги
адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів даного гуртожитку.
Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, профспілковим бюро
студентів та студентськими радами факультету, студенти яких проживають в даному гуртожитку. До
її складу входять: голова студентської ради, заступники, старости поверхів, уповноважений представник профспілкового бюро та уповноважений представник студентської ради факультету, студенти
яких проживають в даному гуртожитку.
Студентська рада гуртожитку:
• контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку, проводить роботу з
виявлення та попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість з оплати за гуртожиток;

150

• перевіряє дотримання студентами санітарних норм, правил безпеки користуванні електричними, газовими та іншими приладами;
• виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з
озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та
інвентарю гуртожитку;
•контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил
внутрішнього розпорядку;
• організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;
Студентське самоврядування гуртожитку виражає інтереси усіх мешканців гуртожитку,
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, діє на
основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності. У своїй діяльності органи
студентського самоврядування керуються і чинним законодавством України, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів університету.
Важливим завданням вищих закладів освіти є створення умов для всебічного розвитку молодої
людини, для розкриття та реалізації її потенційних можливостей в обраній майбутній професії.
Багато залежить від ступеня пристосування студента-першокурсника до умов навчання та до умов
проживання в гуртожитку, тобто від його успішної соціалізації та адаптації.
Завданням вихователя гуртожитку, наставників академічних груп, студентському самоврядуванню гуртожитку є допомогти зорієнтуватися та налаштуватися на відповідне студентське життя
першокурсникам в нових умовах навчання проживання та життєдіяльності через включення їх до
різних видів позанавчальної діяльності.
У гуртожитках університету діє програма адаптації, яку розробляють вихователі, наставники
академічних груп разом зі студентським самоврядуванням. Головна мета програми – створити
сприятливі педагогічні умови для успішної соціалізації студентів-першокурсників.
Соціально-виховні завдання програми:
 сприяти розкриттю індивідуальних особливостей студента-першокурсника;
 допомогти краще познайомитись один з одним, скоротити дистанцію в спілкуванні;
 розвинути навички позитивної соціальної поведінки, саморегуляції та самоконтролю;
 формувати позитивне відношення до свого "Я":
 сприяти формуванню підвищення навичок емоційної регуляції поведінки, зниження
тривожності та невпевненості у собі;
 формувати почуття згуртованості;
 сприяти формуванню адекватної самооцінки та навичок самовиховання.
Окрім цього програма передбачає індивідуальну роботу зі студентами-першокурсниками за їх
потребами та проблемами; методичну роботу, розробку сценаріїв різноманітних виховних заходів,
вечорів відпочинку тощо; здійснювати масові заходи щодо соціальної та волонтерської діяльності.

ВСП “Шевченківський коледж Уманського національного університету
садівництва”
Ірина Демченко,
вихователь гуртожитку №1

Управління виховною роботою в гуртожитку
Вихователь є безпосереднім організатором виховної роботи в гуртожитку, основою якої є
формування у студентської молоді високих моральних, естетичних категорій, формування національної свідомості й людської гідності, активності та відповідальності, утвердження здорового способу
життя, виховання екологічної культури.
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Виховна робота проводиться за такими напрямами:
 організаційна робота;
 національно-патріотичне виховання;
 морально-правове виховання;
 художньо-естетичне виховання;
 трудове виховання
 фізичне виховання;
 проблеми сімейного життя і статеве виховання;
 екологічне виховання.
Поселення студентів у гуртожиток завжди відбувається за участю вихователя. Це дає
можливість краще пізнати першокурсників, познайомитись з їхніми батьками. Пізніше ці знання
про студента, його захоплення, потреби, проблеми, хобі допоможуть знайти індивідуальні напрями
роботи. З перших днів навчання особливу увагу приділяю першокурсникам, процесу їх адаптації до
нових умов життя. З цією метою організовуємо загальні збори студентів, які мешкають в гуртожитку,
на яких вони ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку. У гуртожитку проводжу
бесіди з першокурсниками як в індивідуальному, так і в загальному порядку: „Ти – студент‛, „Права і
обов’язки студента‛. Для кращого вивчення студентів проводжу анкетування, яке дає змогу дізнатись
про особисті якості, здібності, склад сім’ї, стан здоров’я першокурсників, ступінь вихованості й
культури, який в багатьох випадках бажає бути кращим.
Вихователь організовує роботу студентського самоврядування в гуртожитку. Рада гуртожитку
обирається загальними зборами студентів в кількості 10...12 осіб. На засіданнях Ради гуртожитку,
активно обговорюються проблеми дотримання як навчальної, так і загальної дисципліни в
гуртожитку: цікавляться мотивами здійснення того чи іншого негативного вчинку, тобто намагаються
зрозуміти свого товариша, який оступився і знайти причини такої поведінки.
Рада гуртожитку вивчає різноманітні побутові проблеми. Постійно проводяться рейдиперевірки „Готуємось до зими‛, „Збереження майна‛, „Економія води та електроенергії‛. У цьому
році старости поверхів провели акцію „Затишок у твоєму домі‛. Для стимулювання активності
студентів в організації побуту, зацікавлення в естетичному оформленні кімнат та дотримання в них
чистоти й порядку студрада запропонувала провести конкурс на кращу кімнату. За результатами
щотижневих перевірок були визначені кращі кімнати.
В полі зору вихователя знаходяться студенти всіх курсів, а саме організація їхнього побуту,
навчання, ставлення до майбутньої професії, поведінка в колективі та проведення дозвілля. Раз на
місяць проводяться збори мешканців, на яких розглядається вищезазначені питання. Часто буває так,
що збори плавно переходять в дискусію на ту чи іншу тему або в гарячий диспут, під час якого можна
багато чого зрозуміти, осмислити, краще пізнати своїх вихованців.
Підтримується тісний зв’язок з батьками студентів, інформую їх про успіхи й порушення
дисципліни, часто раджуся з того чи іншого приводу. Під час розмови з ними, навіть якщо ця
розмова досить неприємна, стараюсь розповісти батькам спочатку позитивне про їхню дитину. Тоді й
розмова змінюється на краще, протікає в іншому руслі, бо в батьків з’являється надія. Особливо
ефективно діє така тактика в тому випадку, якщо батьки занадто опікуються своїм сином чи донькою і
не хочуть помічати негативних рис характеру, не вірять у те, що їхня дитина вчинила зло. Кожен
батько чи мати люблять, коли кажуть хороші слова на адресу їхніх дітей, тому навіть прогнозовано
маючи неприємну чи напружену розмову, намагаюсь почати з хорошого. Мені доволі часто
зустрічались батьки, які недостатньо знали своїх дітей, що в подібній розмові заново (а, може, і
вперше) відкривали для себе внутрішній світ своєї дитини.
Головною умовою комфортного проживання в гуртожитку студентів вважаю панування
атмосфери доброзичливості й взаємодопомоги. Цьому питанню приділяю максимальну увагу,
рекомендую студентам етично вирішувати всі конфліктні ситуації.
У своїй роботі використовую такі форми виховної роботи як бесіди, диспути, вечори
відпочинку. Працює клуб за інтересами „Любисток‛. який створено кілька років назад. Засідання
клубу проводяться один раз на місяць. Тематика засідань найрізноманітніша: від побутових питань
(кухня, благоустрій житла, рукоділля) до обговорення питань на моральні теми як, стосунки між
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юнаками й дівчатами. Акцентую увагу дівчат на проблемах жіночого здоров’я, невідворотного впливу
на нього куріння та алкоголю, безладних статевих стосунків. Часто буває так, що теми для бесід
підказують самі дівчата. Всі жінки й дівчата мріють бути красивими, тому популярністю
користуються теми, присвячені косметології, догляду за тілом та волоссям, вмілому застосуванню
декоративної косметики, парфумів. Дівчата також цікавляться прикрашанням житла, особливо
напередодні новорічних свят, Великодня. Останнім часом помітила, що знизився інтерес моїх
студенток до рукоділля (в’язання і вишивка). Причиною цього став насичений ринок одягу, коли
набагато простіше можна придбати готову річ, ніж виготовити її власноруч. Зате помітно зростає
інтерес до виготовлення виробів із бісеру, інших матеріалів. Тому стараюсь підтримувати цю іскорку
бажання творити красиве своїми руками.
Мною було започатковано проведення в коледжі конкурсу „Студентська красуня‛. Слід сказати,
що за умови виваженого підходу до створення сценарію, умілого підбору інформації про учасниць
конкурсу це дає позитивний ефект – надзвичайно красиве і хвилююче видовище. Підбором музичного оформлення займалась сама, використовуючи шедеври сучасної музики, а показ дефіле для
дівчат проводив хореограф місцевої школи мистецтв Звєрєв Ю.А.
Цікаво проходили також вечори відпочинку, присвячені Міжнародному дню студента, Дню св.
Валентина.
На сьогодні постає проблема фізичного здоров’я молоді. Піклуючись про здоров’я студентів,
веду пропаганду здорового способу життя. Провела такі бесіди: „Особиста гігієна підлітка‛, „У полоні
нікотину‛, „Ворог підступний і безжальний‛, „Жінка і сигарета‛, „Зупинись, поки маєш шанс‛,
„Увага – наркоманія!‛, „Життя, обірване голкою‛, „У полоні в „зеленого змія‛, „Кар’єра та здоров’я‛,
„Допоможи собі та рідним‛. На початку навчального року купуємо найнеобхідніші медикаменти для
спільної аптечки. Окремим студентам ліки з дому дають батьки. У нас прийнято, що батьки
попереджають про хвороби своїх дітей, про ліки, які діти приймають та ін. У гуртожитку вже багато
років працює тренажерна зала, яка користується популярністю серед студентів. Заняття проводять
досвідчені викладачі фізичного виховання. Студентська Рада гуртожитку виступила з ініціативою
створення в гуртожитку кімнати для занять настільним тенісом. Багато зробили самі студенти,
допомогли викладачі фізвиховання та адміністрація коледжу. Заняття тенісом проводяться згідно з
графіком роботи – 5 днів на тиждень. Хлопці, та дівчата відвідують ці заняття. За кімнатою закріплений відповідальний, який слідкує за дотриманням графіка роботи. Раз на півроку проводимо турніри
між поверхами, переможців нагороджуємо грамотами та призами.
Значну увагу приділяю психічному здоров’ю студентів, цікавлюся психологією студентапідлітка, допомагаю йому усвідомлювати себе особистістю, розкрити приховані можливості і
таланти. З цією метою проводяться бесіди „Як вибратися із „чорної‛ смуги‛, „Захист від стресу‛, „У
чому сенс життя?‛, „Підліток і самогубство‛, „Шукаймо себе у собі‛, „Задумай бажання‛. Інноваційні
методи виховання передбачають серед інших спрямування на позитивізм мислення. Мною
проаналізовано, що студент з позитивним мисленням більш підготовлений до життєвих випробувань,
впевненіше дивиться у майбутнє, об’єктивно оцінює себе і свої можливості, тобто, позитивне
мислення – це віра в успіх. Паралельно з цим часто розповідаю студентам про так звану візуалізацію
бажань (трансерфінг дійсності). Намагаюсь переконувати своїх студентів у потребі мріяти і чогось
прагнути, адже це – пряма дорога до реалізації бажань. Тут також важливо знати, який ідеал
формується у підлітка, до чого він прагне – до зразка вихованості чи до образу пристосуванця,
споживача. Ідеал викликає бажання трудитись, наблизитись до нього, але може виражатись і в
пасивному спостереженні.
Ми працюємо з молоддю 15 – 18 років. Це дуже важливий і важкий період становлення
характеру і особистості молодої людини, який характеризується підвищеною збудженістю,
нестриманістю, бурхливою енергійністю, юнацьким максималізмом, бажанням будь-якими засобами
самоутвердитись серед товаришів, що нерідко призводить до негативних вчинків, порушень
дисципліни. В роботі зі студентами, які схильні до правопорушень, в першу чергу стараюсь з’ясувати
причини такої поведінки, мотиви вчинку під час індивідуальної бесіди з ним, а потім вже вирішую,
що робити далі. Обов’язково раджусь із куратором групи, в якій навчається студент, з комендантом
гуртожитку, з батьками студента.
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Роботу зі студентами, які потребують підвищеної педагогічної уваги, дітьми-сиротами, я
називаю „грою на тонких струнах‛. Тут дійсно треба застосовувати максимум делікатності, особливої
обережності й толерантності. Діти до нас приходять різні. І часто нам, вихователям, доводиться не
тільки стикатись із помилками виховання батьків таких студентів, а й виправляти їх. Я чимало
вислухала дитячих сповідей із неодмінним запитанням: „Що мені робити далі?‛. Звичайно, в
педагогіці не існує якихось універсальних порад і рекомендацій, готових відповідей на всі запитання.
Все вирішується індивідуально. Але я завжди стараюсь сконцентрувати увагу студента, на навчанні, бо
це прямий шлях до отримання диплома, подальшого працевлаштування, власної незалежності й,
таким чином, виходу із замкненого кола. Дуже допомагає в роботі періодичне нагадування студентові
про ті вміння і навички, якими він вже володіє. Це додає студентам додаткової впевненості, поваги
серед однолітків. Під час спілкування з дітьми-сиротами помітила, що вони не люблять зайвої
жалісливості стосовно себе. Один такий студент має раціональне мислення. Помітивши цю його
особливість, відповідним чином проводжу з ним виховну роботу, доручаючи йому виконання деяких
справ, залучаючи до участі у виховних заходах.
Багато зусиль докладаю до формування в студентської молоді моральної культури, моральних
якостей: гідності, гордості, скромності, честі, доброзичливості, терпимості, милосердя, поваги до
старших. Провела бесіди зі студентами на теми моралі „Варто замислитись‛ (про явище телегонії),
„Гарна дівка, як засватана‛, „Мед кохання з гірким присмаком‛, „Зряче лише серце‛, „А раптом –
„це‛?‛, „Молоді про репродуктивне і статеве здоров’я‛. Часто обговорюю зі студентами кінофільми,
телепередачі, випуски новин. З власного досвіду знаю, що студенти по різному розуміють моральні
норми. Але найважливішими є моральні переконання, бо це вже усвідомлено особистістю і керує її
діями. Кожен студент є активним учасником виховного процесу, особою, яка усвідомлює своє власне
становлення, проявляє не тільки характер та обирає модель поведінки, а й проявляє творчі здібності.
Для виявлення цих здібностей, підтримки потягу до прекрасного проводимо в гуртожитку виставки
робіт наших мешканців – це вишивка, вироби з бісеру, в’язання речей і сумок, малюнки, аплікації,
квілінг. Перегляд експозиції завжди викликає щире захоплення і спонукає інших студентів до
творчості. Особисто для мене подібні речі – це ще один крок до кращого пізнання свого вихованця.
Студрада гуртожитку ініціювала проведення в гуртожитку конкурсу плакатів, присвяченому боротьбі
зі шкідливими звичками.
У своїй роботі завжди робила акцент на індивідуальному підході до кожного студента. Для
цього намагаюсь вивчити індивідуальні особливості, темперамент, звички своїх вихованців, адже як
писав К.Д. Ушинський: ‚Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона
повинна спочатку пізнати її також в усіх відношеннях‛. Тому головним для мене є те, щоб з перших
днів проживання в гуртожитку прийняти студента таким, яким він є, зрозуміти мотиви його
поведінки для подальшого її корегування. Щодня проводжу індивідуальні бесіди. Це допомагає
студенту пізнати самого себе таким, яким він є, правильно оцінити свої вчинки.
Допомогти молодій людині пізнати себе, знайти свої можливості, відкрити приховані таланти,
навчити її постійно займатись самоаналізом, контролювати свої дії й нести відповідальність за свої
вчинки, привчити її до позитивного мислення, до щоденної праці над собою – ось пріоритетні
завдання вихователя.
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РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНИ
РОБОТИ, ПОЛОЖЕННЯ
Державний вищий навчальний заклад
“Білгород – Дністровський морський рибопромисловий технікум”
Паламарчук В. В., викладач-методист,
Рачицька Т. Ф., викладач-методист,
Наумочкіна Л. П., викладач I категорії.

Гурткова діяльність у студентському гуртожитку
Виховна робота в гуртожитку Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму
спрямована на всебічний розвиток особистості, формування активної життєвої позиції молодої
людини, вміння міжособистісного спілкування молодих людей.
У гуртожитку проживають студенти різних національностей, склад яких щорічно оновлюється
на третину. Наші студенти здебільшого неповнолітні, яким всього по 15–18 років, а характер стиль
поведінки, звички уже сформувалися за національним характером кожної сім'ї.
Чітка система у роботі, комплексний підхід допомагають студентам швидше адаптуватись до
нових умов проживання, самостійно вирішувати побутові проблеми, налагоджувати стосунки з
мешканцями гуртожитку, брати активну участь у громадському житті.
З перших днів заселення студентів у гуртожиток аналізуються індивідуальні здібності, їх
інтереси та захоплення, які фіксуються у відповідному журналі. Після знайомства з кожним зі
студентів формуються гуртки ‚Гардемарини‛ та гурток художньої самодіяльності ‚Мрія‛.
В рішенні складних ситуацій беруть активну участь члени гуртка ‚Гардемарин‛, до складу якого
входять студенти старших курсів. Вони допомагають формувати громадську активність студентів,
розібратися їм в нелегких ситуаціях студентського життя, а також у виконанні навчальних завдань та
забезпечують контроль успішності і підтримку студентів першого курсу в період їх адаптації та
упродовж всього навчального року, організовують проведення вечорів відпочинку та свят.
У гуртожитку працює гурток художньої самодіяльності ‚Мрія‛, в якому студенти
ознайомлюються з чарівним світом музики та беруть участь у підготовці різноманітних заходів, які
сприяють формуванню дружніх міжнаціональних стосунків між студентами.
Традиційним стало свято ‚Знайомтесь – це ми‛, яке проводиться у жовтні місяці, на якому
гостинно приймають у студентську сім'ю першокурсників, які в свою чергу ‚захищають‛ свої таланти,
а студрада «видає» рекомендації новоселам.
Ненав'язливі поради, цікаві заходи в гуртожитку були й залишаються святом для студентів.
Звичними стали вечори відпочинку ‚Осінь в гостях у нас‛, ‚Романси осені‛, ‚Особливості
національної кухні‛, ‚Козацькі розваги‛, ‚Різдвяні свята‛, ‚День святого Валентина‛, ‚Масляна‛ тощо.
Щорічно студрада гуртожитку спільно з адміністрацією оголошує і проводить конкурс на
кращу естетично оформлену кімнату та ікебану. Переможці нагороджуються подарунками.
Всі заходи, які проводяться у гуртожитку находять своє відображення на стінних листівках та
фотоальбомі.
У сучасних умовах реалізація молодіжної політики неможлива без плідної співпраці з органами
студентського самоврядування. У гуртожитку існує студентська Рада, яка упродовж навчального року
успішно працює щодо організації та координації виховної роботи у гуртожитку. Члени студентського
самоврядування проводять засідання, на яких розглядають питання правопорушень, санітарного
стану кімнат, беруть участь в організації культурно-масової роботи, адаптації та дозвілля
першокурсників.
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Виховний захід
“Особливості національної кухні”
Мета: поглибити знання студентів з відродження і збереження національних традицій,
історичного розвитку українського народу та національних меншин, їх звичаїв та смаків.
Оформлення зали. Зала прибрана рушниками, вишитими серветками. На столах, вкритими
вишитими скатертинами глиняні горщики, глечики, коровай та національні страви.
Гостей вітають студенти в національних костюмах з хлібом-сіллю.
Музичне оформлення. Вокальний ансамбль української пісні ‚Мрія‛, гурт етнічного танцю.
Вступне слово. Особливістю національного складу населення Одеської області є її
багатонаціональність, за даними Всеукраїнського перепису населення (2001 р.) на території області
проживали представники 133 національностей і народностей.
Найбільша строкатість в національному складі спостерігається в південно-західній частині
області в межиріччі Дністра та Дунаю. Тут переважає українське населення – 35,8%, болгари – 24,8%,
росіяни – 17,7%, молдовани – 15,2%, гагаузи – 4,6% та інші. У північних та центральних районах
населення більш однорідне за національним складом та складається здебільшого з українців.
Кожен студент приїхав до гуртожитку зі своїми традиціями та звичаями, смаками та
вподобаннями. Особливо це проявляється в повсякденному житті під час приготування національних
страв.
Наприклад, українська кухня створювалася протягом багатьох віків і відзначається великою
різноманітністю страв та їх високими смаковими і споживними якостями, де заховано
багатонаціональний колорит української держави. Для приготування їжі слов'янські племена робили
різний глиняний посуд, який обпалювався в спеціальних печах, та дерев'яний посуд. Українські
літописи свідчать про різноманітну та багату кухню наших пращурів. Не менш різноманітна вона і в
наш час.
Ведуча 1. З давніх-давен, українські страви відомі високими смаковими властивостями. Вони
створювалися не тільки завдяки використанню великої кількості продуктів, а й різноманітності їх
комбінування і з застосуванням різних способів кулінарної обробки.
Наприклад, до складу українського і київського борщів входять до 20 найменувань продуктів,
селянського і полтавського – до 18, чернігівського – 16, борщу з карасями 17 і т.п. А все це готують
чарівні українські жінки, господині та дівчата.
Ведуча 2. Багата українська народна кухня стравами й різноманітними виробами з борошна.
Найпоширенішими стравами з борошна є вареники, галушки, млинці, пампушки.
Виконання пісні “ Із сиром пироги”
Ведуча 2. Українці – це працьовитий народ. Працюючи вони затрачують багато енергії й щоб її
підтримувати потрібно добре поїсти. Однією з найулюбленіших страв є вареники. Вареники з
різними начинками: печінкою і салом; лівером; картоплею; гречані з сиром; картоплею і грибами;
капустою; квасолею і грибами; полуницями, суницями, вишнею або малиною.
Ведуча 1. Їх готують з прісного тіста, без дріжджів. Вареники можуть бути різної форми :
півкруглі, трикутні.
Півкруглим вареникам надають форму за допомогою склянки, вирізуючи з тіста круглі основи.
Трикутну форму надають розкочуючи тісто завтовшки 1 – 1,5 мм і розрізують на квадратні
шматочки розміром 5х5 см.
Ведуча 2. Вже зварені вареники, вибирають шумівкою, складають у друшляк для стікання води,
потім перекидають у каструлю, поливають розігрітим вершковим маслом і злегка струшують, щоб не
поприлипали один до одного. Вареники з вишнями чи іншими ягодами – розкладають на дошці для
охолодження і подають на стіл зі сметаною, цукром, ягідним сиропом.
Ведуча 1. А зараз трохи незвичайних фактів з історії вареників.
На центральній площі міста Глендон у Канадській провінції Альберта поставлений пам’ятник
<варенику ‚Скам'янілий‛ кулінарний шедевр має висоту 9 метрів і вагу 2100 кг.
Пам’ятник варенику встановлений в Глендоні недарма. Справа в тому, що вареник – офіційний
символ цього міста. Зовсім очевидно, що предки нинішніх глендонців боготворили вареники,
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прибувши в ці краї, швидше за все з просторів України. Відомо що саме в Канаді історично склалася
одна з найбільших у світі українських діаспор.
Ведуча 2. Золотий вареник – це спеціальний нагрудний знак для кращих кулінарів і кондитерів
України.
Виконання пісні “Варенички”
Болгарська кухня
(Виходять ведучі які представляють болгарські національні страви.)
Болгарська кухня має східний характер і досить популярна в багатьох країнах Європи.
Болгари дуже люблять гарячі й холодні закуски, вироби з листового тіста з сиром, м'ясом або
шпинатом.
Серед холодних закусок місце відводиться овочевим салатам, їх подають у будь-який час: на обід
і вечерю як самостійна страва, а так само як гарнір до других страв. Кухня болгар налічує десятки
рецептів супів. Умовно їх можна розділити на 2 групи: супи з м'яса, риби й вегетаріанські. Остання
група у свою чергу підрозділяє на супи з овочів.
Національною стравою в Болгарії є чорба (суп) – в народі про неї говорять : “Добре коли є
чорба на столі, хай вона буде навіть з кошна, але вона допомагає легко з’їсти все останнє”.
Болгари вживають велику кількість овочів. З них роблять закуски й гарніри, їх поєднують з
м'ясними, борошняними, рибними й молочними продуктами.
Для інших блюд болгари вважають за краще використовувати яловичину і баранину, але
вживають також телятину, свинину. Смажать головним чином на рослинному маслі, рідше на
вершковому або свинячому жирі. М'ясні блюда досить часто готують на відкритому вогні.
Двічі в день – на обід і вечерю – болгари їдять гарячі страви.
Їжу в болгарській кухні прийнято присмачувати різноманітними спеціями й прикрашати, тому
до столу подають соуси, червоний і чорний перець.
Враховуючи, що болгарська кухня дуже схожа на грузинську і вірменську, болгари також
люблять шашлики. На стіл слід подавати якомога більше свіжих і консервованих овочів, перш за все
помідори, стручковий перець, баклажани й капусту.
Болгари люблять білий і чорний хліб. П'ють мінеральну і фруктову воду, а з гарячих напоїв –
каву ( переважно зварена по східному).
Однією з улюблених страв народності є міліна.
Під терміном міліна мають на увазі однотипні блюда, які розрізняються за способами
приготування: точена міліна і кручена міліна.
Точена готується таким чином: з прісного тіста розкочують якомога тонші і більші листи.
Деяким майстерним господиням вдається розкочувати листи настільки, що через них можна читати.
Ці листи по черзі розкладаються у форму, заздалегідь змащену жиром, смальцем або соняшниковою
олією, при цьому кожен лист рівномірно призбирається кінчиками пальців так, що на його поверхні
утворюються складки. Листи тіста намазуються начинкою з сиром, або з сиром сметаною та яйцями
чи з бринзою. На верхній лист кладуть декілька шматочків жиру, або він змащується маслом, і у
формі випікається від 30 хвилин до 1 години, залежно від способу приготування.
Студенти демонструють кручену міліну та розповідають спосіб її приготування,(студенти в
національних костюмах виконують болгарський танок)
Молдавська кухня
Молдова – край винограду, фруктів та різноманітних овочів, а також вівчарства та птахівництва.
Великий вплив на розвиток молдавської кухні внесли історичні зміни молдавського народу,
географічне положення та добросусідство з різними народами.
Так плацинди та вертута перейняті від греків, а технологію приготування масляного, листового,
витяжного тіста запозичили в південно-європейській кухні. Сюди ж увійшли зостосування сухих
виноградних вин в приготуванні овочевих та м’ясних страв, прянопікантних соусів.
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Не могло не залишити свій відбиток на формуванні молдавської кухні й трьохсотрічне
поневолення Молдови Турцією. Це різноманітні страви з баранячого м’яса, які мають однакову назву,
загальну для всіх балканських народів.
Та при всьому цьому – молдавська кухня все ж змогла сформувати свою колоритну кухню, з
яскраво вираженими ознаками,так однією з характерних рис є використання бринзи та кукурудзи, а
молдавська мамалига з бринзою, шкварками або сметаною залишає незабутнє смакове враження.
Традиційним є використання різноманітних овочів як до гарнірів, так і до самостійних страв. У
своїх національних стравах молдовани широко використовують м’ясо не тільки птиці, свинину та
яловичину, а й молодих ягнят: мітітеї, зама, ресол, кирнецей, мушка, чорба, гівечь, мусака. При цьому
до всіх страв обов’язково додають сухе вино, томатний сік, прянощі та фрукти – до яловичини айву, до
індика абрикоси. До солодкого столу обов’язково подають тушковану айву у вині, чорнослив з
волоським горіхом, нугу, щербет, халву, суфле, зефір.
Ми ж сьогодні почастуємо Вас славнозвісною мамалигою!
(Після виступу студенти пригощають запрошених варениками, галушками та міліною.)
Смачного всім!
Виховний захід
“Романси осені”
Мета: формувати у студентів духовну культуру нашого сьогодення, сприяти гармонійному
розвитку особистості, кращому пізнанню природи та музики, прищеплення любові до романсу, до
квітчастих усмішок землі, бережному відношенню до них.
Оформлення зали: композиції з осінніх квітів, фортепіано, свічники.
Гасло:
Ти приведи мене в осінній сад,
Де диво-казку творить зорепад.
Там осінь-чарівниця у танку,
Земля у різнобарвнім килимку,
Там юність стежкою у даль пішла
Всі спогади роками занесла.
І тільки серце часом защемить,
О, зупинись така щаслива мить.
Ведуча. Історія романсу. Романс з'явився і сформувався в XV і XIX століттях. Цей жанр
зародився в Іспанії і незабаром прийшов на схід.
Ведучий. Риси вокального романсу. Формою романс схожий з піснею; як і остання, він
пишеться в колінному складі, але в нім необов'язкова та квадратура, та парність тактів, які
переслідуються в пісні. У романсі допускаються відступи у вигляді так званих розширень або вставок,
переходів від одного коліна до іншого. Вокальна партія романсу повинна мати якісний і рельєфний
мелодичний контур і відрізнятися співучістю.
Ведуча. Рефрен, або приспів, в романсі найчастіше відсутній. У романсі слід звертати увагу
більше на передачу загального настрою тексту, а ніж на докладну ілюстрацію його деталей. Інтерес
повинен головним чином лежати в мелодії, а не в акомпанементі. Романс пишеться для співу з
акомпанементом одного інструменту, переважно фортепіано і відноситься до розряду камерної
музики, хоча деяким романсам акомпанує оркестр.
Ведучий. Основні жанрові ознаки романсу. Зміст романсу не виходить за межі лірики. Текст
присвячений якомусь переживанню, зазвичай любовному. Романс характеризується тільки одним
ліричним настроєм. Проте спектр емоційного стану в романсі настільки великий, що кожен
виконавець і слухач має можливість вибрати найбільш близький йому. У зв'язку з тим, що романс
зазвичай виражає любовне переживання, він має на увазі певного адресата. Наявність двох героїв
породжує одну з найважливіших якостей романсу – його інтимність, камерність. Романс як вокальнопоетичний жанр є тригранною структурою, в якій однаково значущі текст, музика і виконання.
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Ведуча. Важливе значення для розвитку пісень-романсів мала творчість українських поетівромантиків О. Афанасьєва-Чужбинського, В. Забіли, Є. Гребінки, М. Петренка та ін., які поетизували
інтимні переживання людини – любов, вірність, розлуку, – збагатили культуру вірша, щедро вводили
у свої твори фольклорні мотиви. Не стилізовані пастухи й пастушки, не сентиментальні пейзани й
золотокудрі Венери, а прості люди, здатні на глибокі почуття, самопожертву, ввійшли в пісенноромансову творчість українських поетів і композиторів ХІХ ст. Мабуть, не знайдеться у нас людини,
яка б не знала таких солоспівів, як ‚Скажи мені правду‛ О. Афанасьєва-Чужбинського, ‚Дивлюсь я на
небо‛ М. Петренка, ‚Гуде вітер вельми в полі‛, ‚Не щебечи, соловейку‛ В. Забіли, що відзначаються
емоційною щирістю, стильовою близькістю до ліричних зразків українського фольклору. З покоління
в покоління переходять такі шедеври романсової лірики, як ‚Вечір надворі‛, ‚Ой ти дівчино
зарученая‛, ‚Місяць на небі‛, ‚Чи я в лузі не калина була‛ та інші, автори яких давно забуті, а вони –
безіменні пісні-романси – живуть у пам'яті народній.
Ведучий. Важливу роль у становленні пісні-романсу відіграла музично-поетична творчість
українського філософа – музиканта Григорія Сковороди. Такі популярні поезії, як ‚Стоїть явір над
водою‛, ‚Всякому городу нрав і права‛ стали ранніми зразками українського романсу, а романсова
спадщина Миколи Лисенка становить майже 100 романсів. Окрім солоспівів на вірші Тараса
Шевченка, спадщина композитора містить велику кількість романсів, написаних на вірші
М.Старицького, І.Франка, Л.Українки, О.Олеся, Дніпрової Чайки та ін. українських поетів, а також
російських та західноєвропейських (Г. Гейне, А. Міцкевича, С. Надсона). А такі виконавці українського
романсу, як С. Крушельницька, Ф. Шаляпін, І. Алчевський, А. Нежданова чарували слухачів у багатьох
країнах світу і були просто закохані у музичні образи Лисенка. Достатньо послухати хоча б романс
"Коли розлучаються двоє", щоб отримати справжню естетичну насолоду і переконатись у тому, що
романси Лисенка – це хвилююча розповідь про нерозділене кохання, зароджене у весняний день, про
тяжкі хвилини розлуки.
Ведуча. Жанр російського романсу швидко став популярний на хвилі віянь романтизму. На
його основі в першій половині XIX століття ведучими російськими композиторами створюється жанр
циганського романсу згодом допрацьований і доведений до високого рівня самими циганами.
Кращими представниками романсу за межами України були композитори: Франц Шуберт,
Роберт Шуман,
Мендельсон,
Брамс, Гуго Вольф, Едвард Григ, Жюль
Эміль Фредерік Массне, Шарль Франсуа Гуно,
Аляб’єв, Олександр Варламов, Олександр
Гурильoв, Олексій Верстовський, Михайло Глинка,
Даргомижський,
Рубінштейн,
Петро Чайковський,
Римський-Корсаков, Петро Булахов,
Рахманінов. Відомі виконавці:
Алла Баянова , Ізабела Юрієва, Ганна Марлі (Смирнова-Марлі), Лілія Лінчук, Олег Погудін,
Валентина Пономарьoва, Oлександр Малінін, Петрo Лещенко, Леонід Утьосов.
Ведучий. Давайте трохи заглянемо в історію. "Дві троянди", "Дорогою довгою", "Тільки раз",
"Караван", "Смарагд" "Ех, друг гітара", "Твої очі зелені", "Повернися", "Не треба зустрічей", "Ми тільки
знайомі" та інші найпопулярніші романси написані в основному в 20-30-і роки XX століття. Але
небагато знають, що вони належать популярним у ті часи композиторам-пісенникам: Борису Фоміну,
Борису Прозоровському, Самуїлу Покрассу, Юлієві Хайту.
У період, коли романс називали міщанською культурою, творчість цих композиторів стала
забороненою, а самі вони вдавалися до гонінь. Вони пішли з життя забутими, офіційно невизнаними
композиторами-романсистами. Але популярність цих романсів серед народу була настільки велика,
що ці романси співали й на теплих дружніх вечорах і за столом. Їх стали називати старовинними й
народними романсами.
Романс був збережений і завдяки російській еміграції. Саме за кордоном звучали російські
романси. З поверненням на Батьківщину Олександра Вертинського, а в 80-і роки Алли Баянової
повернулися забуті романси.
Ведуча. Романсу як жанру вже понад три століття. Але романси будуть народжуватися і жити,
поки житиме таке почуття як любов. І знаєте чому? Тому, що в романсі немає іншої теми, окрім
однієї – теми кохання. Кохання до жінки, до матері, до рідної оселі, до своєї землі. Скільки
прекрасних творів написано під впливом краси і величі зелених шат рідної землі.
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Ведучий. Сьогодні ми поєднуємо романс з барвами осені, з її квітами. Квіти не тільки чарують
погляд, але і зігрівають душу, роблять нас добрішими, ніжнішими. Без квітів життя людей було б
сірим, буденним, безрадісним. Квіти супроводжують людину все життя, від її народження до
останнього подиху. Вони, як і музика, створюють піднесений настрій і надихають на творчість. І хай
ваше серце буде завжди відкритим для такого прекрасного почуття і для його вічного супутника–
романсу.
До Вашої уваги
Український романс „Чорнії брови‛ (муз. В.Заремби, сл. М.Петренка).
Композиція “Осінній настрій”, супроводжується романсом «Клен ты мой опавший». (автор
тексту Єсенін С. ,музика народна).
Композиція “Осіння зустріч”, супроводжується романсом «Утро туманное».( автор тексту
Тургенєв І., композитор Абаз В.).
Композиція “Осінній сон”, супроводжується романсом «Отговорила роща золотая». (автор
тексту Есенін С., композитор Пономаренко Г.).
Композиція “Перше побачення”,супроводжується романсом «Только раз бывают в жизни
встречи».( слова П. Германа, музика Б. Фомина).
композиція “Моя єдина<”, супроводжується романсом «Благодарю тебя». (слова Р. Рождественского, музика А. Бабаджаняна).
Вихователь. Я щиро сподіваюсь, що захід, пов'язаний з виставкою квітів і музичним захистом
композицій, послужив кращому пізнанню природи та музики.
Яким би не був день нашого життя – радісним чи сумним, щедрим чи бідним, святковим чи
буденним – уявити його без квітів та музики неможливо. Вони оточують нас повсюдно, навіть коли ми
не докладаємо до цього зуcилля. А сьогодні букет романсів подарував нам свято!

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну (Київська обл.)
Мимренко О.,
соціальний педагог

Формування впевненості у собі
(Пізнавально-розвивальне заняття з елементами тренінгу для учнів та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, що мешкають в гуртожитку)
Впевненість – важлива характеристика людини, особливо якщо ця людина навчається. Часом
студенти не мають змоги проявити себе у будь-якому виді дозвілля чи то у навчанні саме з причини
невпевненості в собі, низької самооцінки. У кожному навчальному закладі, є психолог, соціальний
педагог, який за допомогою інтерактивних занять має розвивати цю ознаку у дітей. Подібні заняття
може проводити не лише спеціаліст з психологічною освітою, а й працівники гуртожитку,
бібліотекарі, вихователі. Дана методична розробка є ефективною для покращення рівня самооцінки
мешканців гуртожитку, розвитку їх впевненості, зменшення хвилювань перед виступами.
Мета: формувати впевненість, допомогти перебороти страх виступу перед аудиторією, становити та самовдосконалити високу самооцінку студентів, виховувати творчу, впевнену особистість.
Форма організації: психологічне пізнавально-розвивальне заняття з елементами тренінгу.
Наочне оформлення: мультимедійна презентація
Обладнання: ноутбук, телевізор, HDMI кабель.
Реквізит: плакат ‚Людина‛, роздруківки аутотренінгу, назви ролей, костюми для театруекспромту.
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ХІД РОБОТИ
І. ВСТУП
Педагог: У нашому суспільстві проблема невпевненості в собі стає глобальною. Дивно, що це
відбувається саме зараз, коли якість життя людей покращується з кожним днем. А може вся справа
саме в цьому: в колишні часи людина не мала розумної побутової техніки та інших можливостей –
навіть поїздки на порівняно невеликі відстані були проблемою, але люди це долали, і ставали
впевненішими. Звичайно, завжди були й ті, що мали занижену самооцінку, але сьогодні, коли вони
просто губляться у величезних просторах мегаполісів, це відчувається все сильніше.
Скажіть, будь ласка, чи траплялося Вам відчувати розчарування від власного виступу після
багаторазових вдалих репетицій де все виходило чудово, тоді як на сцені щось завадило Вам
реалізуватися? Знайомі ознаки? Справді, прикро потім усвідомлювати, що можна було виступити
краще, а завадило звичайне хвилювання та невпевненість в собі!
Почуття невпевненості дуже відчувається саме у вас студентів, адже вам доводиться доволі часто
виступати перед аудиторією, невпевненість, сумніви – все це дуже впадає в очі викладачам. Ви маєте
вміти бути успішними, гарно презентувати себе, проте без впевненості й віри в себе все це лише мрії.
З власними нервами дуже важко впоратися, але пропоную все-таки спробувати. Сьогодні ми
спробуємо звести психологічні проблеми майбутнього виступу до мінімуму, навчитися бути
впевненими, любити себе.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Педагог: Чи знаєте ви, як поводить себе впевнена та невпевнена людина? Давайте разом
назвемо її головні ознаки.
1. Вправа “Мозковий штурм”
Мета: пригадати ознаки впевненої та невпевненої людини, визначити відмінності між ними.
Завдання студентам: пропонується проаналізувати та назвати ознаки притаманні впевненим
та невпевненим людям.
Завдання педагогу: педагог записує усі запропоновані версії на дошці, потім обговорює кожну,
виділяючи правильні відповіді.
(варіанти відповідей – таб. 1).
Таблиця 1
“Ознаки впевненої та невпевненої людини”

Ознаки невпевненості:
1
млявість, слабкість у всьому тілі;
відсутність енергії;
скутість рухів;
неприродність жестів;
порушення координації, ‚закриті‛ пози;
відчуття, що тіло маленьке;
порушення ритму дихання;
тихий і боязкий голос;
помітна зміна тембру;
інтонаційна безбарвність;
невиразне мовлення;
відсутні чіткі формулювання;
важко підбирати слова, сперечатися;

Ознаки впевненості:
2
легкість;
відчуття енергії у всьому тілі, відчуття
внутрішньої сили;
невимушеність жестів і поз;
граціозність рухів;
позитивне сприйняття світу;
емоційне
забарвлення
й
образність
мовлення;
використання гумору;
відчуття власної значущості, гордість;
відчуття повного контролю над ситуацією;
відчуття ‚герой у цьому світі‛;
відчуття можливості впливати на світ;
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вороже сприйняття світу;
надмірна уразливість, слізливість;
відсутність почуття гумору;
відчуття власної неповноцінності,
незручності, провини, сорому;
відчуття ‚жертви‛ в цьому світі;
відчуття втрати контролю над ситуацією;
сумніви щодо думок інших.

легке прийняття рішення.

Інформаційний блок “Різниця між впевненою та невпевненою людиною”
1. Впевнена в собі людина визнає свої досягнення та результати свого життя, у той час як
невпевненій людині все хороше в собі здається саме собою зрозумілим, а все неприємне коле очі й не
дає жити.
2. Впевнена в собі людина не тільки усвідомлює свої сили, але й реально бачить свої слабкості. І
те, чого вона ще не вміє робити й не знає, вона робити не буде, тому і не отримає розчарування.
3. Впевнена в собі людина ставить реальні цілі, порівнюючи свої можливості з перешкодами.
Невпевнена ж часто ставить дуже високі планки досягнень, і, не зумівши їх подолати, страждає.
4. Впевнена в собі людина знає свої сили, здібності й знаходить їм адекватну сферу застосування.
Знову ж таки, маючи успіх у цьому, вона отримує задоволення і радість, а якщо не виходить щось – це
привід провести роботу над помилками, навчитися, щоб наступного разу поліпшити результат.
Невпевнені люди найчастіше задовольняються тим, що їм пропонують, радіючи, що вони хоч комусь
потрібні. Вони все намагаються робити добре, але будь-яка невдача вибиває їх з колії, тому що вони
займаються не тим, що їм справді цікаво, а тим, що доручено. У такій ситуації вчитися на помилках
зовсім не хочеться.
Педагог: Психологи кажуть, що причини невпевненості криються в дитинстві: саме звідти
більшість людей виносить судження про самого себе. Якщо дитина часто відчувала невдачі, і
навколишні при цьому акцентували на них її увагу, то і в дорослому житті вона буде бачити тільки
свої недоліки, а не помічати чесноти. Більше того, вона буде вважати себе не гідною кращого, а
оточуючих – кращими людьми, ніж вона, і в результаті отримувати найгірше – проблеми й невдачі.
Таке життя нам зовсім ні до чого, так що давайте позбавлятися від невпевненості і вчитися цінувати
себе, як особистість.
А нумо перевіримо, чи впевнені ви в собі, чи потрібні вам заняття для розвитку впевненості.
Анкетування “Чи потрібне вам заняття з розвитку впевненості”
Інструкція. Прочитайте кожне твердження і вкажіть, наскільки воно стосується вас.
Використовуйте відповіді ‚ніколи‛, ‚іноді‛ та ‚завжди‛.
Запитання:
1. Мені незручно виражати свої бажання й потреби.
2. Я не люблю сперечатися й сваритися.
3. Мені важко попросити про допомогу або послугу.
4. Мені незручно просити повернути позичену в мене річ.
5. Коли інші просять мене про послугу, мені важко відмовити.
6. Я почуваю себе ніяково, коли мене хвалять.
7. У компанії я зазвичай мовчу.
8. Мені важко виразити свою турботу або любов.
9. Я не можу попросити замовчати людину, яка мені заважає.
10. Мені важко дивитися в очі тому, з ким я розмовляю.
11. Мені дуже незручно повертати покупку в магазин.
12. У мене проблеми з виступами на публіці.
13. Я хвилююся, коли розмовляю з недостатньо знайомою мені людиною.
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14. Я почуваю невпевненість у собі.
15. Мої знайомі кажуть, що я недостатньо впевнений у собі.
Інтерпретація. Якщо відповідей ‚завжди‛ понад дві – вам слід дізнатися побільше про те, як
невпевненість у собі отруює ваше життя, тому що ви – невпевнена в собі людина.
Педагог: Давайте визначимо, як часто ви поводите себе невпевнено у своєму повсякденному
житті.
Тест “Наскільки ви впевнені в собі”
Інструкція. Прочитайте запитання і кожне твердження-вихід з даної ситуації, вкажіть,
наскільки воно стосується вас, обравши щиро один з варіантів відповіді.
Запитання:
1. Ви замовили обід у досить приємному ресторанчику. Ви обрали біфштекс. Вам подобається
біфштекс із цибулею, і ви сказали про це офіціантові. Коли він приносить замовлення, м’ясо
виявляється приготованим зовсім не так, як ви хотіли. Ви:
а) кисло посміхнетеся, подякуєте офіціантові й з нещасним виглядом почнете жувати;
б) накричите на офіціанта, обізвете його якимсь неприємним словом, порадите йому
прочистити вуха – і все це як найгучніше, щоб всі відвідувачі ресторану почули вас і про себе
побажали подавитися злощасним біфштексом;
в) чемно поясните офіціантові, що біфштекс приготований не так, як ви просили, і попросите
принести вам інший;
г) ваш варіант відповіді.
2. Таксі, у якому ви сидите, мчить занадто швидко. Вас це турбує. Ви:
а) упокоритеся й почнете подумки складати заповіт;
б) будете бити ногами по сидінню водія й ображати його;
в) спокійно попросите таксиста знизити швидкість;
г) ваш варіант відповіді.
3. Ви спокійно обідаєте, і раптом лунає телефонний дзвінок: якийсь дистриб’ютор хоче
запропонувати вам послуги своєї організації. Він все говорить і говорить. Ви:
а) послухаєте його хвилин двадцять і погодитеся прийняти його послуги;
б) скажете, що повернетеся через секунду, покладете слухавку в кошик для білизни і знову
продовжите обідати;
в) чемно скажете тому, хто дзвонить, що вас не цікавлять його послуги, і покладете трубку;
г) ваш варіант відповіді.
4. Ви терпляче чекаєте, доки касир обслужить покупця, що стоїть перед вами. З’являється ще
один покупець і стає поруч із ним. І хоча ви наступний у черзі, новоприбулий, здається, не звертає
ніякої уваги на вашу присутність. Ви не встигаєте моргнути й оком, як він викладає свої покупки на
прилавок. Вам це не подобається. Ви:
а) промовчите і нічого не зробите;
б) схопите нахабу за грудочки;
в) чемно, але твердо скажете продавцеві й покупцеві, що підійшла ваша черга, тому вам
хотілося б, щоб обслужили саме вас;
г) ваш варіант відповіді.
Інтерпретація. вибраний в більшості ситуацій варіант означає:
“а” – пасивна відповідь – ви найчастіше стримуєте свої почуття, або виражаєте їх настільки
невпевнено, що вас не сприймають серйозно. Така відповідь показує, що ви вважаєте потреби інших
важливіше своїх;
“б” – агресивна відповідь – ви найчастіше відкрито виявляєте свій гнів. Така реакція показує,
що ви не поважаєте права і почуття інших. Ви хочете перемоги за будь-яку ціну;
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“в” – впевнена відповідь – ви найчастіше відстоюєте свої права, ви говорите те, що думаєте. Ви
враховуєте почуття інших. Ви не нападаєте і не принижуєте, але й не стаєте лагідним і не уникаєте
розмови;
свій варіант – ви, як правило, поєднуєте у собі риси перших трьох. Ви можете бути частково
пасивними і частково твердими або частково твердими і частково агресивними. На жаль, але в
більшості випадків ви поводитеся досить невпевнено.
Педагог: А чи знаєте ви, як поводить себе впевнена людина, якими жестами та позами вона
користується?
Інформаційний блок “Невербальне спілкування впевненої людини”
Завдання педагогу: на плакаті, із зображенням людини пише синім маркером ознаки
невербального спілкування схвильованої (невпевненої) людини, потім червоним зображує на плакаті
ознаки жестикуляції впевненої особистості (таб. 2).
Таблиця 2
“Ознаки невербального спілкування впевненої та схвильованої людини”
ВПЕВНЕНІСТЬ
1
вторгнення в інтимну зону
(45 см – 1,2 м);
жести – донизу;

СХВИЛЬОВАНІСТЬ
2
прагнення вести бесіду на межі особистісної зони
(45 см. – 1,2 м);
жести – долонею догори з розведеними пальцями;
рукостискання – міцне й енергійне, долонею рукостискання – слабке, долонею догори, рука
донизу, рука пряма;
зігнута;
розімкнені пальці рук;
стиснуті пальці рук;
шпилеподібне розташування долонь і
пальці в роті, гризіння нігтів;
пальців рук;
закладання рук за спину: рука в руці;
закладання рук за спину: охоплення зап’ястя,
ліктя;
акцентування великих пальців рук:
захист рота рукою, покашлювання;
закладання їх за ремінь, у кишені;
закладання рук за голову;
торкання носа, вуха, відтягування коміра;
схрещені руки на грудях з демонстрацією
великих пальців або пальців, стиснутих у
кулак;
руки на стегнах;
нога закинута на ногу, руки обхоплюють
ногу;
сидіння верхи на стільці;
2/3 частини часу бесіди погляд
зосереджений на обличчі партнера;
надто розкута поза;
копіювання жестів співрозмовника

схрещені руки на грудях, долоні під пахвами;

поправляння манжетів, браслетів годинника,
вертіння ґудзика, ручки;
схрещені ноги, стиснуті одна до одної щиколотки;
сидіння на краєчку стільця;
відведення очей у бік, очі ‚бігають‛;
нахил тулуба вперед, опущені голова і плечі;
статичність пози чи навпаки, совання на місці

Педагог: Психологи пропонують багато різних вправ і тренінгів для розвитку впевненості. Я ж
пропоную провести нам вправу театр-експромт. Вона не лише цікава, а й корисна, адже позбавляє
невпевненості, допомагає відкритися, уявно подорожувати в інших світах, де можна робити все що
завгодно.
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Театр-експромт “В тридесятому королівстві”
Мета: розвивати у студентів упевненість, позбавляти від схвильованості перед виступом,
розвивати невербальну комунікацію.
Завдання учасникам: активно брати участь у постановці п’єси, розігруючи свої ролі.
Завдання педагогу: роздати ролі, атрибути для ролей, зачитати п’єсу, під час якої студенти
мають грати свої ролі. Ніхто крім педагога зміст п’єси не знає, відбувається експромт. У тексті замість
крапок має відбуватися дія вказаного героя.
Зміст п’єси:
Дійові особи: Королева, Король, Принц, Принцеса, Розбійник, Ведмідь, Ластівка, Бочечка з
медом, Синичка, Мишка, Кінь, Дуб, Сонце, Трон, Завіса, Вітерець, Вікно, Бджоли, Промені.
Дія перша
ЗАВІСА відкривається... на сцені стоїть розлогий ДУБ... легенький ВІТЕРЕЦЬ... дує на листочки.
Маленькі пташечки ГОРОБЧИК і ЗОЗУЛЯ – літають навколо дерева..., зрідка вони сідають на гілочки,
щоб почистити своє пір’ячко... Повз них повільно-повільно пройшов ВЕДМІДЬ... Він тягнув
БОЧЕЧКУ З МЕДОМ... і відмахувався від БДЖІЛ... Сіра МИШКА-НОРУШКА рила нірку під ДУБОМ...
СОНЦЕ повільно піднімалося над верхівкою дуба, розкидаючи свої ПРОМЕНІ у різні сторони...
ЗАВІСА закривається...
Дія друга
ЗАВІСА відкривається... На сцені стоїть ТРОН... Заходить КОРОЛЬ... КОРОЛЬ потягується,
підходить до ВІКНА... широко відкрив ВІКНО... він дивиться зі сторони в сторону... витирає з ВІКНА
послід, який залишили ГОРОБЕЦЬ та ЗОЗУЛЯ... У роздумах сідає на ТРОН... З’являється ПРИНЦЕСА
ходою лісової кізки... вона чим дужче обіймає КОРОЛЯ за шию, цілує його... і вони разом сідають на
ТРОН... А в цей час під вікном блукає РОЗБІЙНИК... Він обмірковує план викрадення ПРИНЦЕСИ...
ПРИНЦЕСА сідає біля ВІІКНА... РОЗБІЙНИК хапає її і зникає... ЗАВІСА закривається<
Дія третя
ЗАВІСА відкривається... На сцені СПОЛОХ... КОРОЛЕВА-МАТИ в істериці... вона плаче на
плечі у КОРОЛЯ... КОРОЛЬ витирає сльозу... і метушиться як тигр у клітці... але тут з’являється
ПРИНЦ... КОРОЛЬ І КОРОЛЕВА емоційно розповідають про своє горе ПРИНЦУ... тупочуть ногами...
КОРОЛЕВА МАТИ падає до ніг ПРИНЦА і просить врятувати дочку... ПРИНЦ присягається знайти
кохану... Він свистить своєму чорному КОНЮ... заскакує на нього... і стрибає зі сцени... ЗАВІСА
закривається...
Дія четверта
ЗАВІСА відкривається... на сцені стоїть розлогий дуб ... Легенький ВІТЕРЕЦЬ... дує на
листочки... Маленькі пташечки ГОРОБЧИК і ЗОЗУЛЯ – сплять на гілочках... Сіра МИШКАНОРУШКА гризе насіння у своїй нірці... Під ДУБОМ розлігся ВЕДВІДЬ... ВЕДМІДЬ смокче лапу...
Зрідка вмочає її в БОЧЕЧКУ З МЕДОМ... Лапа задня... тут страшний гуркіт порушує тишу і спокій...
Це РОЗБІЙНИК тягне ПРИНЦЕСУ< Звірі з острахом розбігаються хто куди... РОЗБІЙНИК прив’язує
ПРИНЦЕСУ до ДУБА... ВОНА плаче і благає відпустити... І тут на своєму чорному КОНІ скаче
ПРИНЦ... Починається бійка між ПРИНЦЕМ та РОЗБІЙНИКОМ... Одним коронним ударом ПРИНЦ
перемагає РОЗБІЙНИКА...РОЗБІЙНИК ПІД ДУБОМ ДАЄ ДУБА... ПРИНЦ відв’язує КОХАНУ від
ДЕРЕВА... Посадивши ЇЇ на КОНЯ, заскакує сам... І вони швидко стрибають до замку. ЗАВІСА
закривається...
Дія п’ята
ЗАВІСА відкривається... На сцені КОРОЛЬ та КОРОЛЕВА-мати чекають повернення молодих
біля відчиненого ВІКНА... Сонце уже сіло за ГОРИЗОНТ... І тут БАТЬКИ помічають у вікні знайомі
силуети ПРИНЦА і ПРИНЦЕСИ на КОНІ... БАТЬКИ вибігають на подвір’я... ДІТИ падають до ніг
БАТЬКІВ... і просять благословення... Ті благословляють їх і починають готуватися до весілля...
ЗАВІСА закривається...
(Всі артисти запрошуються на поклін. Оплески!!!)
Запитання для обговорення:
1. Чи сподобалась вам ця п’єса?
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2. Що ви відчували граючи ці ролі?
3. Чи допоміг вам театр-експромт відчути себе трошки впевненішим?
4. Чи помітили ви в собі якісь зміни після розігрування спектаклю?
Педагог: Перша і найважливіша складова успішного виступу – це вдалий контакт із публікою.
Якщо ви налякані тим, що на вас будуть дивитися і слухати, або тим, що вас будуть оцінювати і
критикувати, то ви неодмінно будете виглядати неприродно і незграбно, а це означає, що ви просто
не готові до виходу.
Рекомендації “Як швидко перебороти страх виходу на сцену”
1. Покличте ‚групу підтримки‛. Це повинні бути люди, перед якими вам буде комфортно
виступати. Попросіть їх зустріти оплесками Ваш вихід.
2. Не дивіться виступи перед виходом на сцену. Зрозуміло, це не стосується всього концерту, а
скоріше його 1-2 номерів безпосередньо перед виходом.
3. Якщо у виступах перед Вами використовується музика, то намагайтеся потанцювати за
лаштунками. Не дивіться на сцену, танцюйте по-своєму, і не соромтеся перед присутніми за
лаштунками людьми.
4. Важливу роль у розслабленні грають дихальні вправи. Якщо Ви володієте будь-якими
дихальними вправами, застосуйте їх перед виходом на сцену. Нормалізація дихання допомагає
заспокоїтися.
5. Якщо Вам страшно дивитися в обличчя незнайомих людей, посадіть заздалегідь близьку Вам
людину на відповідне місце і дивіться потім в її очі, уявляючи, що виступаєте лише для неї. З такої
поведінки можна отримати чимало вражень. Найцікавіше полягає в тому, що навіть коли Ви
дивитеся в чиїсь конкретні очі, у більшості аудиторії буде відчуття, що Ви, можливо, дивіться на них.
6. Головне, задумайтеся, для кого ви все це робите? Правильна відповідь – для себе. Налаштуйтеся на виступ як на джерело особливих, унікальних відчуттів, як на захопливу подорож у
незвідане. Ви ж не хочете пропустити всі принади незнайомих видовищ через погляд крізь маленьку
щілину між пальцями рук, якими Ви з остраху закрили обличчя. Тим більше що Вам дійсно нічого не
загрожує.
Вправа “Віддзеркалення”
Мета: розвивати впевненість мешканців гуртожитку, підвищувати їх самооцінку, підняти
настрій.
Завдання учасникам: кожному по черзі уважно подивитися на себе у дзеркало, неначе на
когось іншого, неначе на незнайомця, сказати собі декілька приємних компліментів.
Педагог. Я думаю, всі помітили, як стали трошки впевненішими в собі. Повторюйте цю вправу
якнайчастіше, висловлюючи ‚незнайомцю‛ ще більше компліментів і ви неодмінно станете
впевненими в собі.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Для того, аби ви були не лише впевненими у собі студентами, а й рішучими й завжди
найкращими, найкрасивішими дівчатами, і не лише ви були в цьому впевнені, а й усі, я пропоную
провести аутотренінг.
Аутотренінг “Щоб завжди бути прекрасною”
Мета: навчити студенток, аутотренінгу, який розвиває впевненість, підвищує самооцінку,
розвиває комунікативні здібності, дикцію.
Завдання учасникам: по черзі зачитати в голос текст аутотренінгу. Вдома чи в гуртожитку
повторювати його щодня 6 разів.
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Текст аутотренінгу:
Я така лапусічка, я така вже цяця!
На мене красунечку не налюбуватись,
Я така розумниця, гарна я на вроду,
Ви такої кралечки не бачили ще зроду.
Я себе кохану люблю і лелію,
Ох, які ж тут плечики, а яка тут шия!
Талія тонесенька, шовковиста шкіра,
З кожним днем молодша,
З кожним днем гарніша!
Зубки як перлиночка,
З кожним днем міцніші,
Ніжки – соломиночки,
З кожним днем стрункіші,
Вишукані коси –
Нині нам не мріяти, на трьох пані готувались
Я змогла отримати!
Не слухаю нікого як погано кажуть,
Я тому, що краща,
Я тому, що знаю!
Педагог: Упевнені в собі люди впевнені не тому, що у них в житті все добре, а тому, що вони
вперто йдуть до своїх цілей, не звертаючи уваги на неприємності та невдачі. Я бажаю вам завжди бути
впевненими.
Використані джерела
1. Калошин В. Ф. Як стати впевненим і почати радіти життю / Калошин В. Ф. – Харків : Вид.
Группа ‚Основа‛, 2008. – 256 с. – ( Серія ‚Популярна психологія‛).
Інформаційні ресурси:
 Як побороти страх виступу перед публікою. * Електронний ресурс + – Режим доступу :
http://yak-vsi.com/83236-yak-poboroti-strah-vistupu-pered-publikoyu.html.
 Психология. Как перебороть страх. * Електронний ресурс + – Режим доступу :
http://www.kakprosto.ru/kak-811041-kak-pereborot-strah-sceny

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету
Семещук В.М.,
заступник директора з виховної роботи,
Добровольський С. Г.,
практичний психолог

Тематичний вечір
“Твої нащадки,Тарасе!”
(Організатор проведення – літературний гурток “До душі”.
Місце проведення – студентський гуртожиток.)
Звучить “Думи мої”
Читець 1: Я знову повертаюся до нього,
Читаю, перечитую ‚Кобзар‛,
Ні! Україна не була убога –
167

Поклав ти серце на її вівтар!
Нове життя ти дав батьківській мові,
Ти віщі думи в пісню перелив,
Де запеклась душа твоя у слові,
Страждав, ненавидів і жив,
Читець 2: А голос віщий, віщий голос кличе
В притиснутім до серця ‚Кобзарі‛
Карати зло, насильство і наругу,
І пам'ять, чиї ми діти є,
Коли у битві за людські права
Не діло буде, а самі слова,
І я — нащадок Твій, чоло схиляю,
Молюся мудрості і доброті святій,
Перед Всевишнім голову схиляю,
Щоб Прометея дав землі моїй.
Сценка
(Батько, мати, дочка сидять за столом)
Батько: Ну от, повечеряли, чим Бог послав! А почитай-но, дочко, ‚Кобзаря‛!
Дочка (дістає “Кобзар”):
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим....
Мати: Відчував Тарас жіночу душу. Скільки ото написав про нашу нелегку долю – і про
Тополю, і про Лілею, і про наймичку, і про матір,.....Катерину.
Зал. (Виходить Лілея.)
Лілея: За що мене, як росла я,
Люде не любили?
За що мене, як виросла,
Молодую вбили?
За що вони тепер мене
В палатах вітають,
Царівною називають,
Очей не спускають
З мого цвіту? Дивуються,
Не знають, де діти!
Скажи мені, мій братику,
Королевий цвіте!
Нащо мене Бог поставив
Цвітом на сім світі?
Щоб людей я веселила,
Тих самих, що вбили
Мене й матір?...Милосердний,
Святий Боже, милий!
(Виходить наймичка)
Наймичка:А я ледве додибала
До вашої хати.
Не хотілось на чужині
Одній умирати!
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Коли б Марка діждатися...
Так щось тяжко стало!
(стоїть, сумно схиливши голову)
Читець 2: Іде Марко, не журися.
Прийшов — слава Богу!
І ворота одчиняє,
І молиться Богу....
Наймичка: Чи чуєш, ти, Катерино?
Біжи зустрічати!
Уже пройшов. Біжи швидше.
Швидше веди в хату!...
Слава тобі, Христе-Боже!
Насилу діждала!
Читець 1: І ‚Отче наш‛ тихо-тихо,
Мов крізь сон, читала.
Ввійшов Марко в малу хату
І став у порогу...
Аж злякався... Ганна шепче:
Наймичка: Слава.... слава Богу!...
Ходи сюди, не лякайся...
Марку! Подивися,
Подивися ти на мене!
Бач, як я змарніла?
Я не Ганна, не наймичка,
Я...
Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужій хаті...
Прости мене, мій синочку!
Я... я твоя мати.
Читець 2: Та й замовкла...
Зомлів Марко,
Й земля задрижала.
Прокинувся... До матері –
А мати вже спала.
(Марко сідає біля матері, схиляє голову їй на плече. Виходить Мар'яна-Тополя. Співає “Віють вітри”)
Мар'яна: Хоче мене мати заміж дати.
(Плаче. Входить мати.)
Мати: Чого плачеш, моя доню?
Мар'яна:Матусенько, голубонько!
Не губіть ви мою долю!
Оддайте мене, моя мамо,
Та не за старого,
Оддайте мене, моє серце,
Та за молодого.
Мати: Дочко моя, Мар'яно,
Оддам тебе за пана,
За старшого, багатого,
За сотника Івана,
Мар'яна: Умру, серце-мамо,
За сотником Іваном.
Мати: Не вмреш, будеш панувати,
Будеш діток годувати.
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Мар'яна: Не хочу я панувати.
Не піду я, мамо!
Рушниками, що придбала,
Спусти мене в яму.
Нехай попи заспівають,
А дружки поплачуть:
Легше мені в труні лежать,
Ніж його побачить.
Піду в найми, піду в люди,
А за сотником не буду. (Виходять)
Читець 1: Не слухала стара мати.
Робила, що знала.
Все бачила чорнобрива, Сохла і мовчала.
Читець 2: Пішла вночі до ворожки,
Щоб поворожити:
Чи довго їй на сім світі
Без милого жити?
Читець 1: Пішла, вмилась, напилася,
Мов не своя стала.
Вдруге, втретє, та, мов сонна,
В степу заспівала.
Мар'яна (входить і співає)
Плавай, плавай, лебедонько,
По синьому морю,
Рости, рости, тополенько,
Все вгору та вгору!
Рости тонка та висока,
До самої хмари,
Спитай Бога, чи діжду я
Чи не діжду пари?
Читець 2: Зілля дива наробило Тополею стала.
Читець 1:Не вернулася додому,
Не діждала пари;
Тонка-тонка та висока –
До самої хмари.
Мати: Ой, горенька сам зазнав Тарас – і сирітську долю скуштував, і панської нагайки.
Батько: А як про своє життя писав!
(Виходить Шевченко)
Шевченко: Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом...
Поглянув я на ягнята –
Не мої ягнята!
Обернувся я на хати –
Нема в мене хати!
Не дав мені Бог нічого!...
І хлинули сльози,
Тяжкі сльози!..А дівчина
При самій дорозі
Недалеко коло мене
Плоскінь вибирала,
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Та й почула, що я плачу,
Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І поцілувала...
Наче сонце засіяло,
Неначе все на світі стало
Моє...лани, гаї, сади!...
І ми жартуючи, погнали
Чужі ягнята до води.
Мати: А доля зводила його з багатьма хорошими людьми, та й різними.....
На сцені – столик, на ньому запалена свічка. (Входить Варвара Рєпніна і сідає за столик,
задумується. Входять ведучі)
Читець 2:У княжім домі панночка бліда
Жар серця нишком в вірші вилива.
Листок долоньки свічку затуляє.
Про що вона? Чого їй так болить
Далекий хтось, ‚хто під ружжом гуляє‛?
Читець 1: Їй, панночці б, – та сужденний панич!
Зітхання соловейка у альтанці...
У княжім домі, в домі Рєпніних,
Невже нікого, вартого в обранці?!
Читець 2: Нащо тобі за стіни кам'яні,
По вікнах тюрем лячно заглядати?
До Бога правди криком день при дні
За Україну в'ярмлену волати?!
Молилася. При свічці. При сльозі.
При сонці й місяці. При серця світлі...
(Ведучі відходять у глибину сцени)
Варвара: Шевченко зайняв місце в моєму серці. Я часто думала про нього, бажала йому добра,
прагнула сама творити добро для нього... Побачивши його раз великим, я хотіла, щоб великим він був
завжди, хотіла бачити його незмінно святим і променистим, щоб він поширював істину силою свого
незрівнянного таланту. Я бажала, щоб усе це робилося через мене.
(Варвара встає, виходить із-за столу, продовжує читати)
Вернути б час, і я, Варвара,
Сумна, задумана княжна,
Я б утекла з Яготина
Аж за Урал, де, наче хмара,
Пісок підводивсь над тобою,
Де цар кривавою рукою
Вершив безбожнії діла.
Я б у задушливу казарму,
Як вірна подруга, прийшла...
Твоєю стала б я сестрою,
І в Придніпровський рідний край
Листи б до тебе одсилала,
Я берегла б твої пісні...
Щоб чорний вітер Кос-Аралу
Не спопеляв даремно дні.
(Звучить “Зоре моя вечірняя")
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Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
“Богуславський гуманітарний коледж
імені І.С.Нечуя-Левицького”
Заруба Т.В.,
вихователь гуртожитку

Сценарій свята з елементами рольової гри
“Зима прийшла, нам веселощі принесла”
Мета: познайомити студентів з історичними витоками народних свят, традиційними
ритуалами та обрядами зимового циклу. Сприяти розвитку інтересів студентів до вивчення
української історії та культури, допитливості, пам’яті, мовлення. Формувати почуття національної
гідності та гордості за українську націю.
Обладнання: плакати з висловами народної мудрості, атрибути для ворожіння, калита,
українські рушники.
Хід заходу
(Звучить мелодія української пісні)
Вступне слово вихователя.
Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких
відбувалося протягом століть.
Обрядово-звичаєва сфера – це ті прикмети й ознаки, за якими розпізнається народ, – це ті
неписані закони, якими керувався народ в найменших щоденних і найбільших всенаціональних
справах.
У грудні починалося дійство підготовки до Нового року, а разом з ним надходив час стародавніх
традиційних розваг сільської молоді.
1-й ведучий. Цей вечір відкриває перед вами, друзі, розум мудрість, щедрість, гумор нашого
талановитого народу. Запрошуємо вас у віртуальну мандрівку, присвячену грудневим святам.
2-й ведучий. 4 грудня – свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Саме з цього часу селяни
мали повне право на відпочинок: всі господарські роботи закінчено, зібрано врожай, оброблено ниву.
Тож не випадково, мабуть, найбільше свят припадає саме на зимові місяці. У народі говорили:
‚Введення прийде і свят наведе‛,
‚У грудні, що не день, то свято‛.
Наближається період ворожінь на майбутнє.
Хто цього дня першим зайде до хати, той буде першим «полазником» на новий господарський
рік. Якщо це буде молодий, гарний чоловік та ще й з грошима – вважалося доброю прикметою, що
віщувала здоров'я і добробут у цій оселі. Погана ознака, коли першим гостем буде старий, немічний
та бідний чоловік. Та добра не жди, якщо це буде стара жінка або хтось прийде що-небудь позичати.
Тому старі й незаможні люди намагалися не заходити до чужої домівки в день Введення.
Іноді функції ‚полазника‛ виконували тварини (теля, вівця, кінь та ін.), яких урочисто заводили
в хату і годували.
1-й ведучий. 7 грудня – жіноче свято – День Великомучениці Катерини.
Напередодні цього дня, ввечері розпочиналися дівочі гадання. Найчастіше брали в чужому
садку гілочку вишні і ставили її у воду. Якщо до Різдва гілочка розквітала, то це означало, що цього
року дівчина вийде заміж. У такий же спосіб іноді ворожили про здоров'я або смерть членів сім'ї в
наступному році. Для цього в воду ставили гілочки за кількістю членів сім'ї, позначаючи їх
кольоровими нитками. Чия гілка розквітне – той довго житиме, чия всохне – захворіє або помре. День
великомучениці Катерини вважався святом дівочої долі, адже у цей час дівчата закликали долю (під
“долею” мався на увазі шлюб). Поширеним був обряд ‚закликання долі на вечерю‛. Олекса Воропай
описує його так:
‚Увечері дівчата сходяться до однієї хати й варять спільну вечерю – борщ і кашу. Приходять
хлопці, починаються розваги. Танцювати не можна – піст, але й без танців весело – сміх, співи...
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Опівночі, перед ‚півнями‛ (тобто перед тим, як перші півні заспівають) дівчата беруть горня з
‚вечерею‛, обгортають його новим рушником і йдуть ‚закликати долю‛ до воріт. Кожна з дівчат
вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з кашею та борщем, і тричі гукає: ‚Доле, доле,
йди до мене вечеряти!‛. Якщо в цей час заспіває півень, «доля обізвалася»; якщо ж ні: ‚Доля оглухла,
не чує мого голосу‛, - журиться дівчина.
З приходом Катерини чекали лютих морозів. Чимало прислів'їв і примовок має наш народ з
цього приводу, а чи знаєте їх ви? (Слухачам пропонуємо відповісти, якщо відповідей немає або їх
мало, то повідомляємо самі).
Народні прислів'я та прикмети, пов'язані з днем Катерини:
На святу Катерину ховайся під перину.
Катерина по воді, то Різдво по льоду.
Як на Катерини холодно, то буде голодно.
2-й ведучий. День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня. Його іще звуть у
народі – Калита. Він вважається парубоцьким святом. Як ви пам'ятаєте, напередодні, 7 грудня, дівчата
вже мали змогу відзначити обрядодіями свою заступницю – Катерину. Позаяк свято Андрія є
логічним продовженням молодіжних гулянь, де юнаки й дівчата обирали одне одного для
майбутнього подружнього життя.
У ніч на Андрія бабця вчила мене ворожити:
Пошептавши до ватри, зливала розтоплений віск.
Свічка горіла і димом просочене жито
Тихо гойдалось, мов шляхом вколисаний віз.
1-й ведучий. Справді, ворожіння в цю ніч не несе в собі нічого лихого: ні наговору, ні хвороб, ні
поганих чар. Це чисті ворожіння, але не ті, що здійснюються якимись ворожбитами, котрі
викликають духів, а такі, коли люди просять кращої долі у природи.
У ніч на Андрія дівчата загадували свою долю, час одруження, майбутнього судженого.
Загадковий світ ворожби, має глибоке коріння.
13 грудня – свято Андрія Первозванного. За стародавньою легендою Андрій став першим учнем
Ісуса Христа, тому й був названий Первозванним. Все життя проповідував християнське вчення, за що
зазнав багато переслідувань та знущань, але залишився вірним учнем Христа.
Хоч Андрій Первозванний – християнський святий, народні звичаї та обряди мають давні,
дохристиянський характер.
2-й ведучий. Вечір перед святом мав назву "Андріївських вечорниць". Готували свято дівчата.
Воно спонукало їх бути добрими господинями. До хати, де мали гуляти, зносили продукти, готували
прісні страви: голубці, вареники з капустою, узвар. Саме свято оригінальне, усіяне багатьма
сподіваннями на краще.
Ті ворожіння пов'язані, як правило з водою, а вода – ‚джерело життя, як і вогонь‛.
Пригадаймо і ми з вами, як ворожили наші бабусі та прабабусі.
1. Ворожіння на балабушках – невеличких тістечках, замішаних на білому борошні. Воду на
тісто дівчата приносили з криниці... у роті. Хлопці, знаючи про цей звичай, ховалися десь неподалік
від криниці й усіма способами намагалися розсмішити чи перелякати дівчат. Не раз і не два бігали
дівчата до криниці. Коли ж балабушки вже були спечені, кожна дівчина перев'язувала свою
кольоровою ниткою – до хати запрошували негодованого пса, який мусив вирішити дівочу долю.
Чию балабушку їсти почне – та дівка найскоріше заміж вийде, а чию не зачепить – та сидітиме в
дівках. Іноді пес несе тістечко в темний куток – так і доля занесе дівку в чужі краї, у далекі села.
Найгірше, коли пес почав їсти, але покинув. То було ознакою, що дівчину її хлопець зрадить...
2. Ворожіння "на півня". О 12-й годині ночі дівчата посипали долівку пшеницею, ставили
мисочку з водою і люстерко. Впускали до хати півня. Якщо півень спочатку нап’ється води – чоловік
буде пияком, клюне пшениці – господарем буде, а як почне дивитися у дзеркало – гультяєм і ледарем!
3. Йдучи додому з вечорниць, ворожили на дев'ятого кілка. Підходили до тину і починали
рахувати кілки. До дев'ятого кілка треба було добре придивитися. Який кілок – такий і суджений:
кривий – старий, рівний – молодий, з корою – багатий, без кори – бідний.
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4. Бігають дівчата ще й попід вікна – слухати, коли в хаті мати крикне до когось з дітей: ‚Сядь!‛,
– дівчина сердито відбігає, бо почути ‚сядь!‛ означає сидіти ‚у дівках‚ цілий рік. Під вікном другої
хати чують: ‚Іди, Грицю, дай корові сіна!‛ Цей добрий знак – ‚іди‛ – віщує весілля.
5. Пізно ввечері дівчина набирає жменю коноплі (або символічно – будь-якого зерна), сіє на
снігу та примовляє:
Андрію, Андрію,
Коноплі сію,
Спідницею волочу,
Заміж вийти хочу.
Потім слід набрати жменю снігу в тому місці, де сіяла коноплі, і вже в домі, коли сніг розтане,
рахує насіння. Якщо парна кількість виходить – подружнє життя буде щасливе, якщо непарна – не
дуже.
6. Якщо дівчині цікаво, яка професія буде в майбутнього чоловіка, вона йшла до водойми й
набирали трохи намулу в жменю. Потім удома уважно розглядала принесене? Трісочка в намулі
пророкує, що чоловік буде теслею, шматочок шкіри – шевцем, просто пісок – можливо, муляром
тощо. Багато що залежить від гостроти зору й творчої уяви дівчини, яка ворожить.
7. У воду кладуть два листочки барвінку (перед тим скаламутивши її), якщо листочки
зустрінуться, – одруження.
8. У воду (з джерела) в мисці пускають невеликі воскові свічки, приклеєні до шкарлуп горіха.
Якщо свічка дівчини зітнеться зі свічкою хлопця, то вони одружаться.
(Всі присутні на вечорі дівчата беруть участь у ворожіннях).
1-й ведучий. А зараз ми дізнаємося, які свята ждуть нас після Андрія.
На другий день після Андрія Первозванного, 14-го грудня, святкували колись пророка Наума.
Дідусь, згадавши про своє дитинство, розповідав мені таке: «В цей день наука в школі на ум
піде. Як був я ще малим хлопцем, школярем, батько встануть, бувало, в цей день рано, ще сонце не
сходило, і будять мене:
– Вставай, Тимоше, та йди до школи. Сьогодні Наума: хай тобі наука на ум піде!
А далі пояснюють:
– Наум був чоловік мудрий. Дай, Боже, щоб і ти в мене не дурний на світі ріс...
Відіславши сина до школи, батько йшов до церкви й ставив свічку перед образом пророка
Наума, промовляючи: ‚Святому на пошану, а моєму синові на розум‛.
‚В день святого Наума добре починати вчити дітей: наука на ум піде‛
2-й ведучий. 17-ГО грудня – день Варвари Великомучениці. Народна легенда розповідає, що
свята Варвара Великомучениця була така мудра на вишивання, що вишила ризи самому Ісусові
Христові. ‚Це ж вона нас вишивати навчила!‛
В день Великомучениці Варвари гріх прати, білити й глину місити. ‚Можна тільки вишивати та
нитки сукати...‛ Беручись до вишивання, колись дівчата хрестились і шептали: ‚Свята Варвара
золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила‛.
‚Варвари‛ – день повороту на весну. Приповідка каже, що ‚Варвара ночі урвала, а дня приточила‛.
1-й ведучий. На другий день – преподобного Сави, а на третій – Миколая. На Україні в цей час
звичайно випадають великі сніги, починаються ‚справжні‛ морози, замерзають ріки. З цього приводу
в народних приповідках говориться: ‚Варвара снігом постелить, Сава загладить хуртовиною, а
Микола морозом придавить!‛, ‚Варвара мосте, Сава гостре, а Миколай гвозде!‚, ‚Варвара зварить, а
Микола поставить кола!‛. Всі ці три дні наші селяни колись варили кутю та узвар – ‚щоб хліб родив
та садовина рясніла‛.
Всі ці свята дуже цікаві й несуть багато інформації про звичаї й ‚душу‛ нашого народу. Після
свята Миколая, до Великого Посту, в селах України кожного вечора збиралась молодь на вечорниці.
Вечорниці – це клуб сільської молоді, де молоді люди знайомилися, зближалися, пізнавали
один одного для подружнього життя... На вечорниці збиралися тільки дівчата та хлопці.
2-й ведучий А тепер запрошуємо всіх пограти у народну гру.
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Гра "Калита"
З кусання калити розпочинається Андріївський вечір. Уся молодь – і парубки, і дівчата –
сходяться разом. Кусання калити – один із важливих обрядів цього свята. Калита – це великий солодкий, з медом і фруктами борошняний корж, зверху оздоблений сухими вишнями чи родзинками,
‚щоб і гарна була Калита‛. Печуть у печі й запікають так, щоб і вгризти її було важко – на сухар.
Посередині калити слід зробити дірку. В дірку всувають червону стрічку і підвішують калиту до
сволока по середині хати. Підвішують високо, і щоб парубок міг дістати зубами калиту тільки тоді, як
добре підстрибне. Крім того, один кінець стрічки (іноді звичайного мотузка) довший і спущений
донизу так, щоб можна було за нього смикнути – тоді калита підстрибне вгору.
Біля підвішеної калити необхідно поставити ‚вартового‛ — це буде ‚пан Калитинський‛,
веселий хлопець, бажано душа компанії. До рук він бере вмочений у сажу квач і, ставши під калитою,
починає припрошувати гостей по черзі: ‚Я, пан Калитинський, запрошую пана Коцюбинського
кусати калиту‛, ‚Пан Коцюбинський‛ (кожен учасник гри по черзі) ‚сідає верхи‛ на коцюбу та їде
кусати калиту. Далі відбувається жартівлива розмова на зразок:
— Доброго здоров'я, пане Калитинський!
— Добрий вечір, пане Коцюбинський! Куди це ви прямуєте?
— Та калиту ж їду кусати!
— А я по обличчю буду писати!
— А я таки вкушу!
— А я таки впишу!
Мета ‚пана Калитинського‛ – розсмішити ‚пана Коцюбинського‛. ‚Пан Коцюбинський‛ має
право кусати калиту тільки за тієї умови, якщо витримає всі жарти ‚пана Калитинського‛ й не
посміхнеться. Але навіть якщо він не засміється та збереться підстрибнути й укусити калиту, усе одно
досягти мети не вдасться: пан Калитинський смикає за червону стрічку, яка звисає з калити, – корж
підстрибує вгору на радість усій компанії.
Якщо ж ‚пан Коцюбинський‛ хоча б посміхнеться, то ‚пан Калитинський‛ маже йому по
обличчю квачем у сажі – і настає черга іншого ‚пана Коцюбинського‛ спробувати свої сили. ‚Пан
Калитинський‛ залишається той самий протягом усього вечора. (Гру закінчено.)
На цьому, наше свято закінчено. Бажаємо всім веселих зимових свят!

Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного
університету
Швайко Т.І.,
вихователь

Виховний захід
“Немає переводу добрим звичаям народу”
Мета: пригадати основні українські народні традиції, виховувати в учнів естетичні смаки,
почуття поваги до свого народу, своєї країни, її минулого, формувати бережливе ставлення до
народної культури.
(Зал прикрашений рушниками, сорочками, вишивками старовини. Стіл застелений вишитою скатертиною, на столі – хліб, сіль на вишитому рушнику, букет з верби й калини, житніх колосків)
Ведучий 1: Добрий день, дорогі друзі.
Ведучий 2: Сьогодні у нас свято народних звичаїв та традицій, адже усі ми з вами добре знаємо,
що традиції й звичаї народу – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки в сучасному, а в
його історичному минулому.
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Ведучий 1: В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї батьків, карається людьми
і Богом. І ця людина блукає світом, як блудний син і не може знайти собі притулку.
Ведучий 2: А відродження культурної пам’яті народу – завдання всіх нас, українців. Без такої
пам’яті немає майбутнього.
Ведучий 1: У всіх нас є одна єдина Батьківщина – наша рідна Україна. Але для кожного
найріднішим є те місто, або село, де народився і живеш, твоя вулиця, двір, хата. Ось тут починається
наша Вітчизна, з рідного порога, з отчого дому. І як не любити всього цього? А любити – значить
вивчати й берегти.
Ведучий 2: Рідна хата – наша берегиня. Вона зігріта теплом материнської любові, бабусиної
ласки, осяяна мудрим словом батька, добротою дідуся.
Ведучий 1: Біла хата< Біла барва України – це символ чистоти душевної краси. Чепурними
білими стінами пишається вона серед зелені вишневих садків. Вона – символ добра, надії.
Ведучий 2: У прислів’ї говориться: ‚Без столу, печі й діжі немає тепла і їжі‛. Отже, найважливішою в українській хаті є піч. Головним призначенням якої було випікання хліба. Коли його
випікали, в хаті мали бути мир і злагода – інакше хліб не вдасться. Піч була й своєрідною сушаркою
для зерна, цибулі, саджанців і на ній можна було погрітись, як казали вилікувати кості від простуди.
Ведучий 1: По діагоналі від печі влаштовували парадний кут, його називали покуть, або Божий
кут, де розміщували ікони, прикрашені вишитими рушниками, або їх ще називали божниками. Ікони
прикрашали також цілющим зіллям та квітами. Перед образами вішали лампадку. Ось такою була
українська хата.
Студент 1: Ти стоїш, небагата й не пишна,
Виглядаючи з саду в луг:
Рясний цвіт, обтрусили вишні
На солом’яний твій капелюх.
Ти приймала і щастя, і лихо.
Поважала мій труд і піт.
Із-під сірої теплої стріхи
Ти дивилася жадібно в світ.
Студент 2: В нову хату ідуть твої діти
З сміхом, з піснею, як з вогнем.
Як же радість тобі втаїти
Під старечим твоїм брилем?
Ти була мені, наче мати.
Ти служила мені, як могла
То ж сьогодні і в тебе свято
Рідна хато моя, дорога.
Ведучий 1: Кожна садиба в українському селі має своє серце – криницю. Криниця – найсвятіше
місце, символ батьківщини, безсмертя і народного духу.
Ведучий 2: Віддавна вода, як і вогонь, обожнювалися нашими предками. Безцінним даром
прісною водою із земних глибин починається і закінчується людське життя. Вода символізує рідну
домівку, джерело високої духовності народу.
Ведучий 1: Де стали в ряд стрункі ялиці, гойдають зелень молоду, Там й досі батькова криниця
хлюпоче в рідному саду. Прийти б до неї знов, напитись її прозорої снаги І низько, низько їй
вклонитись за всі несплачені борги.
(Звучить пісня “Душі криниця”)
Ведучий 2: Біля криниці похилила свої віти верба, а он біля неї росте і калина. Недарма у
нашого народу є чудова приказка: ‚Без верби і калини – нема України‛. Верба уособлює красу нашої
Вітчизни, духовну міць народу, засвідчує любов до рідної землі. Про тиху, скромну вербу народ склав
дуже багато пісень. У багатьох творах згадував вербу і Тарас Григорович Шевченко.
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Ведучий 1: Тиждень перед Великоднем називається вербним. Тоді освячують вербу, а потім у
багатьох селах України садили гілочку свяченої верби, вважалося, що така верба є особливо
цілющою.
Ведучий 2: Завжди любили люди й цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси,
ніжності. Вона є той символ, що пам’ять людську береже, нагадуючи про милі краї, символ
безсмертя, рідної хати, отчого краю.
Ведучий 1: Красива вона і в пору цвітіння, і коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі
білого снігу червоніють її ягоди.
Ведучий 2: Колись з гілочки калини батько синові робив сопілку, слабеньким дівчаткамнемовляткам робили колисочку. Калиною прикрашали весільний коровай, дівчата вишивали її на
сорочках і вплітали у віночок.
Студент 1:
Говорила мати:
Не забудься, сину:
Як збудуєш хату,
Посади калину.
Білий цвіт калини –
Радість України.
А вогнисті грона –
Наша кров червона.
Червоні кетяги калини
Горять огнями усіма.
Без калини нема України
Без народу Вкраїни нема.
(Звучить пісня “Моя Україна ”)
Ведучий 1: “Благословенні ми життям. Козацький маємо хист і вдачу. Під кольоровим
вишиттям – серця нескорені, гарячі‛. Недарма мені пригадались ці рядки, адже вишивка – один з
улюблених і найпоширеніших різновидів народної творчості. У вишивці як і в народній пісні
майстрині передавали свої заповітні мрії про прийдешнє, про споконвічне, прагнення до
прекрасного. В узорах вишивки розповідали про свої думки і почуття, сподівання і прагнення.
Зверніть увагу, які вишивки були колись в порівнянні з сучасними.
Ведучий 2: Вишиванки були своєрідною візиткою, обличчям оселі й господині. А по тому, які
були рушники, скільки було їх у хаті, складалася думка про достаток в родині. Про це нам говорять і
такі прислів’я та приказки: ‚ Хата без рушників – родина без дітей‛, ‚Рушник на кілочку – хата у
віночку‛.
Студент 1 : Дивлюся мовчки на рушник,
Що мати вишивала
І чую: гуси зняли крик,
Зозуля закувала.
Знов чорнобривці зацвіли,
Запахла рута-м'ята.
Десь тихо бджоли загули,
всміхнулась люба мати.
І біль із серця раптом зник
Так тихо-тихо стало.
Цілую мовчки той рушник,
Що мати вишивала...
Вишивала мати, вишивала
До листочка листочок прикладала
А між ними цвіт голубуватий
Простелився барвінок хрещатий.
Виростав барвінок зелененький
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І дивилися з нього очі неньки
Усміхався цвіт їх рушникові
Світлом материнської любові.
Ведучий 1: Український рушник – символ, оберіг народу України. Традиційно з рушником
вітали появу дитини в родині, з ним зустрічали дорогих гостей. Його дарували старостам і зустрічали
молодих після вінчання. З ним збирали в дорогу чоловіків і синів, проводжали людину в останню
путь. Двічі на рік, на Різдво і Пасху прикрашали рушниками помешкання.
Ведучий 2: У нас на Україні рушники вишивали й вишивають хрестиком, гладдю,
використовуючи геометричний орнамент, рослинний (квіти, листя), а також птахів, тварин. Рушники
різні не тільки за зовнішнім виглядом, а й за призначенням. Утирач – це рушник для рук та обличчя.
Стирач – для посуду, плечовий для перев’язування сватів, покутниками обвішували стіни.
Ведучий 1: Колись готуючись до заміжжя, дівчина повинна була розжитися на скриню та
наготувати рушників для сватів, сорочку для нареченого, весільного рушника, пошиванок, обзавестись
посагом.
Ведучий 2: Але особливою святинею був весільний рушник, на якому батьки благословляли
молодих. Вишивали його в тиші на самоті. Перш ніж узятися за його вишивання, дівчата мили руки,
читали молитву і борони Боже під час вишивання думати про щось погане, таїти злобу. Адже на
полотні складалася програма майбутнього подружнього життя. Ця традиція з рушником актуальна і
в наш час.
(До залу заходять 2 дівчини, сідають, вишивають рушники й розказують вірші)
Дівчина 1: У садочку сиділа
Рушник вишивала
Мені ружа світила
Шить мені помагала
Сюди-туди голка,
Сюди-туди нитка,
Отут буде листя,
Отут буде квітка.
Дівчина 2: І я в садочку сиділа
Рушник вишивала
А півні мої милі
Мені шить помагали,
Сюди-туди нитка,
Отут буде гребінь,
Отут – борідка.
Дівчина 1: А я в садочку сиділа,
Рушник вишивала
Вгорі вишня висіла
Мені шить помагала
Сюди-туди голка,
Сюди-туди нитка,
Отут буде хвостик,
А отут – ягідка.
Дівчина 2: Як зацвів мій рушник,
Заспівав мій рушник
Вишні очі вбирають
А я в боки та співаю
Сюди-туди голка,
Сюди-туди нитка,
Як рушничок повішу
Гарна буде квітка.
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Ведучий 1: Рушник передавався як талісман з роду в рід, із покоління у покоління. Ці
зворушливі традиції в народі живуть й зараз у багатьох місцях України. Батьки бережуть рушник для
дітей – і не лише для дівчат, а й для хлопців, як родову реліквію і такий рушник нізащо не віддадуть з
рідної хати.
Звучить пісня “Рушники ”
Ведучий 2: Одвічно людськими символами завжди були не тільки рушник, а й хліб – символ
продовження родоводу. Хліб-сіль на вишитому рушникові – то висока ознака гостинності
українського народу. Кожному, хто приходив із чистими помислами, підносили цю давню
слов’янську святиню.
Ведучий 1: Ще з давніх-давен наші земляки знають ціну хліба і недарма у народі кажуть:
‚Найсмачніший хліб од свого мозоля‛. Повага до хліба і бережливе ставлення, складається у людей
роками, а в урочисті дні та свята люди обирали для хліба найпочесніше місце на столі.
Ведучий 2: Хліб це святиня – бережімо і цінуймо його!
Не кидайсь хлібом, він ‚святий‛,
В суровості ласкавій,
Бувало, каже дід старий,
Малечі кучерявій.
Ведучий1: ‚Не грайся хлібом, то ж бо гріх‛,Іще до немовляти,
Щасливий стримуючий сміх,
Бувало, каже мати.
Ведучий 2: Бо красен труд, хоч рясен піт,
Бо жита дух медовий
Життя несе у людський світ
І людські родить мови.
Ведучий 1: Споконвіку українські чоловіки та жінки свято шанували одяг, а особливо вишиту
сорочку. Наші пращури вірили, що вона захищає від негоди й ворожих сил. Мова вишиваних сорочок
– це сукупність візерунків, кольорів, майстерності вишивальниць. Улюблений колір вишиванки –
червоний (або черлений), який вважається головним оберегом від лиха, червоною вишивкою
прикрашали комір та рукави сорочки, адже це місця де закінчується тканина, – найвразливіші для
темних сил.
Ведучий 2: Мріючи про достаток, майстрині вишивали баранячі ріжки, як символ багатства.
Вишивали квіти, калину, як символ краси, добра, цнотливості. Вишивали барвінок, як символ
немеркнучого життя. Вишивали яблучне коло, як символ кохання.
Ведучий 1: На Україні існують численні повір’я та обряди, пов’язані з шиттям сорочок та їх
носінням. Дівчата вишивали це вбрання для наречених, матері - для дітей, жінки – для чоловіків. І
недарма в народній пісні співається:
‚А, вже ж тая слава
По всім городочку
Що дівчина козакові
Вишила сорочку‛
Ведучий 2: Сидячи над сорочкою протягом кількох днів або тижнів, дівчина чи жінка багато
передумували про того хто її носитиме. Ось чому ці вироби мають не лише ужиткове, а й символічне
значення: їх вишивають і дарують не будь-кому, а людині особливо близькій.
(Виходить хлопець з дівчиною і читають один одному вірші)
Хлопець: Виший, дівчино, сорочку
Хрещеним барвінком зеленим.
В гарячих вечірніх загравах
Виший сорочку для мене.
Дівчина: Вишию тобі сорочку
Небом блакитним весняним
Цвітом очей своїх синіх,
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Заходом сонця багряним.
Вишию тобі сорочку
Квітами маку й калини,
Плетивом чорно-червоним,
Духом моєї Вкраїни.
Хлопець:Виший, дівчино сорочку
Я її буду носити
І у холодній розлуці
Душу у ній свою гріти.
Виший, дівчино сорочку,
Бо як у світ я полину,
Буду її зберігати
Пам’ять про тебе єдину.
(Виходитьстудент 2 )
Студент 2. А цю сорочку мені мати вишивала
Материнська ласкава рука,
Що квіти на ній розсипала,
Мов по лузі весна гомінка.
Від’їздив я. В останній хвилині
Мати шепче крізь сльози: ‚Прощай
Пам’ятай, ти родивсь на Вкраїні,
Де б не був ти, про це пам’ятай!
Не соромся хоч мови своєї
Ти повинен гордитися цим<
А сорочки простої цієї
Не заміниш і шовком тонким.
Бо це мати тобі вишиває<‛
І, здається, тепло її рук,
Все в дорозі мене зігріває,
І я чую коліс перестук.
Де не був я: на Півночі дальній
І на землях цілинних орав,
А в сорочці оцій полотняній,
Я тепло рідних рук відчував.
(Звучить пісня “ Два кольори”)
Ведучий 1: Зберігає український народ, як давній символ, пам’ять і про хустку. Це перша
ознака одягу жінки. Багато чудових традицій і обрядів було пов’язано з хусткою. І до наших часів
зберігся чудовий обряд, коли свекруха знімає фату для невістки й пов’язує хустку. Колись у кожній
родині, де підростала дівчина, розмальована по коліщата скриня, мала повнитися і хустками. Їх
дбайливо оберігали, ними гордилися і хизувалися приспівуючи:
‚Я не панна, я – господиня
У мене хусток повна скриня!‛
Ведучий 2: Українські хустки бувають різного кольору з різними візерунками. Вишивалися
золотою, шовковою та срібною нитками. Існує багато способів пов’язання хустки, в цьому ми зараз
переконаємось.
(Дівчата під музичний супровід демонструють різні види пов’язання хусток)
Ведучий 1: Отже, хустка пройшла крізь віки й нині вона незамінний предмет нашого побуду,
традицій, ритуалів.
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Ведучий 1: Гарним звичаєм в Україні була і дівоча коса, вона як своєрідна візитка охайності.
Колись в усіх родинах існував непорушний звичай – піднявшись зранку, дівчина мусила насамперед –
розчесати волосся і заплести косу. Раніше дівчата до семи років носили розпущені коси. І, тільки
злегка притримували їх зав’язуючи навколо голови стрічкою. А коли їм виповнялося сім років, то
дівчата починали вже займатись якоюсь хатньою справою, тому треба було їх вже заплітати.
Ведучий 2: Багато зараз існує зачісок, але довге волосся, доглянуте і пахуче, заплетене в косу,
завжди було модною зачіскою. То ж пишайтеся дівчата своєю косою!
(Виходять дівчата та демонструють свої зачіски з косою)
Звучить пісня ”Про дівочу косу”
Розпустили кучері дівчата,
Підвели ще й брови для краси.
Тільки ти ходи, як вчила мати,
Не обрізуй русої коси!
Хай вона росте густа та пишна,
Чорнобровим хлопцям на біду,
Я тобі, моя чарівне вишне,
Сам у них троянди заплету.
Ллються коси, як ранкові роси
В ланцюгах срібляться золотих,
Що є краще за дівочі коси
І троянди, вплетені у них?
Вихователь: Шановні гості, учні, студенти, підходить до кінця наш захід. Зараз настали не легкі
часи для України і нас українців, але я вірю, що патріотизм, дух нашого народу не можуть зламати
ніякі вороги. Прекрасні традиції нашого народу не загубляться, вони відтворюватимуться і житимуть
у серцях багатьох поколінь.
Я переконана, що у серці кожного з вас після сьогоднішнього заходу залишиться теплий
спомин про білу хату, квітучий садок, криницю зі смачною джерельною водою, вербу та червону
калину. А народне вишивання – це величне багатство, створене протягом віків, ви не розгубите, а
будете примножувати та передавати наступним поколінням.
Ведучий 1: Я, від імені молодого покоління, хочу сказати, що прекрасні традиції нашого народу
будемо старатись не загубити, а берегти й відтворювати.
Одвічну мудрість, що не відає часу,
Нам передав народ в обрядах і повір’ях:
Тож збережемо ми тих звичаїв красу,
Щоб відтворити їх у нових поколіннях.
Ведучий 2: І будем пам’ятати рідний оберіг
Без пам’яті нема народу.
І будем примножувати все,
Що пращур наш зберіг,Народну мудрість – берегиню роду.
(Звучить пісня “Україна”).
Вихователь: На цьому наш захід завершено. Дякуємо за увагу. Всім до побачення, до нових
зустрічей!

181

Ржищівський будівельний технікум
Базюченко Л.М.,
вихователь гуртожитку

План роботи клубу “Молодий господар”
на 2014/15 навчальний рік
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

Назва заходу
2
Розділ І. Організаційна частина
Обговорення і розробка плану роботи на 2008–2015
навчальний рік
Складання графіку проведення засідань

Термін
виконання
3

Виконавець
4

Керівник,
члени клубу
Керівник,
5.09.14
члени клубу
Знайомство з членами клубу. Тест на визначення
Керівник,
7.09.14
соціальної позиції
члени клубу
Забезпечення виконання плану роботи клубу
Протягом
Керівник,
навчального року члени клубу
Розділ ІІ Організаційно-педагогічна робота
Виготовлення альбому на згадку ‚Молоді госпоПротягом
Керівник,
дарі‛
навчального року члени клубу
Організовувати вечори ‚Молодий господар‛
1 раз на семестр Члени клубу
Проводити тестування, анкетування відповідних
Протягом
Керівник
тематик
навчального року
Розділ ІІІ. Засідання клубу
Засідання 1
Розгляд плану роботи на І півріччя 2015 р.
Члени клубу
12.09.14
Затвердження нового складу клубу
Бесіда: 1) Значення житла для людини
Члени клубу
2) Гігієна приміщення
19.09.14
3) Прибирання
4) Освітлення кімнати
Вечір знайомств
Члени клубу
1) Анкета-опитування ‚Мій гуртожиток‛, ‚Допиши
речення‛
2) Бесіди:
29.09.14
‚Основні вимоги особистої гігієни‛
‚Основні правила і вимоги до носіння одягу, взуття
та зберігання його‛
Засідання 2
Знайомство з основами кулінарії. Проведення
Члени клубу
3.10.14
тесту-анкети ‚Відкрий і пізнай самого себе‛
Гігієна готування їжі. Тест ‚Чи задоволені ви соЧлени клубу
10.10.14
бою‛
Вивчення технології приготування холодних страв і
Члени клубу
24.10.14
закусок.
Проведення підсумку занять за жовтень місяць.
Члени клубу
31.10.14
Вечір ‚А ви так можете?‛
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5.09.14

1
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

2

3

Засідання 3
Ознайомлення з технологією приготування салатів,
бутербродів. Знайомство з рецептами салатів
Ознайомлення з простими стравами з картоплі,
страви з яєць
Ознайомлення з правилами поведінки за столом
Проведення підсумку занять за листопад місяць.
Вечір-конкурс ‚Оце так салатик‛
Засідання 4
Бабусині секрети. Знайомство з варкою бульйонів
(рибний, яловий, куриний)
Ознайомлення з складанням меню, та самостійне
складання меню. Бесіда ‚Режим харчування‛
Молоко та його значення в харчуванні людини.
Розгляд приготування страв з молока
Засідання 5.
Розгляд технології приготування приправ до м’яса.
Розгляд технології приготування мучних страв
Проведення підсумку занять за січень місяць. Вечір
‚Наварю вареників‛
Засідання 6
Ознайомлення: технологія приготування страв з
рибою, гарніри до них
Технологія приготування тіста на млинці, оладки.
Закріплення знань з технології приготування тіста.
Практичні завдання виготовлення оладки, млинці.
Святкування свята ‚Масляна‛
Заняття 7
Ознайомлення з стравами народів світу. Розгляд
різних страв, запис рецептів в книгу ‚Молодий
господар‛
Ознайомлення з технологією приготування компотів, киселів.
Знайомство з грибами їх властивостями в нашому
житті. Різновидність, корисність.
Ознайомлення з технологією приготування страв з
грибами і їх різновидність, запис рецептів в книгу
‚Кулінар‛.
Заняття 8
Розгляд і знайомство з основами приготування
дріжджового тіста. Технологія приготування і випічка з нього, рецепти хліба, булочок (запис)
Технологія приготування тортів, які не потребують
випічки. Запис рецептів
Знайомство з основами приготування тіста на вареники. Практичне завдання заміс тіста, виготовлення вареників з начинкою (сир, капуста, картопля)
Бесіда ‚Збереження продуктів харчування‛. Бесіда
‚Що, як і де потрібно їсти‛
183

2.11.14
7.11.14
14.11.14
30.11.14

8.12.14
20.12.14
25.12.14
11.01.15
18.01.15
30.01.15

8.02.15
13.02.15

4
Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

22.02.15

Члени клубу
2.03.15
15.03.15
19.03.15

Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

22.03.15

Члени клубу
5.04.15
12.04.15

Члени клубу
Члени клубу

19.04.15
26.04.15

Члени клубу

1
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

2

3

Заняття 9
Розгляд основних правил користування ножем,
вилкою, ложкою
Поведінка в гостях. Ознайомлення з деякими загальними правилами етикету
Бесіда ‚Хто і як повинен вітатися‛. Коли говорить
‚ти‛, а коли ‚ви‛,
Розгляд технології приготування гарячих напоїв
чай, кава, какао
Заняття 10
Ознайомлення і розгляд страв народів світу. Запис
рецептів в книгу ‚Кулінар‛
Знайомство та вміння складання меню (вдома, барі,
кафе)
Бесіда ‚Як потрібно вести себе в громадських місцях‛. Розгляд і знайомство з режимом харчування
людини, норми
Розгляд і технологія приготування гарнірів їх різновидність до м’яса

4.05.15
11.05.15
18.05.15
25.05.15

1.06.15
8.06.15

4
Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

Члени клубу
Члени клубу
Члени клубу

15.06.15
22.06.15

Члени клубу

Сценарій вечора відпочинку “Молодий господар”
Вечір розпочинає вихователь
Добрий вечір!
Я рада вас бачити. Ми зібралися, щоб провести гру-конкурс ‚Молодий господар‛, де з’ясуємо
хто є кращим кулінаром. У грі беруть участь всі студенти які проживають у гуртожитку.
Ведучий:
Так у нас сьогодні вечір – конкурсів. І нам потрібно обрати журі яке буде спостерігати й
оцінювати наших учасників.
Отже, журі в складі (3 особи).
І прошу вітати наших учасників (5 осіб).
Ведучий:
Перше завдання для учасників.
Кожен повинен себе представити. Ім’я, скільки років, де живе, склад родини, чи вважаєш себе
господарем вдома, яка улюблена страва, як часто її готуєш?
(розповідають кожен про себе)
Ведучий:
Я хочу повідомити, що за 1 конкурс найвищою оцінкою буде 3 бали і побажати усім учасникам
перемоги.
А зараз починаймо
Настав жаданий час
І ваші щирі вміння
Хай подивують нас.
Увага! Конкурс 1.
Завдання: видається на аркушах паперу ‚ Скласти меню‛ (На сніданок, обід, вечерю)
Час: 5 хвилин.
Бал: 1-3
Ведучий:
Самостійна робота задана, студенти працюють, а ми можемо поговорити про Корисні
властивості овочів. Адже вони сьогодні причетні до нашого вечора. З історії походження овочів
розпочнемо.
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Значення овочів і зелені в нашому раціоні вирізняються не тільки калорійністю, а й біологічною
цінністю і благодійними властивостями на процес травлення. Овочі й зелень слугують одним із
постачальників вітаміну С і значно задовольняють потребу організму в вітаміні А за рахунок
каротина.
В овочах знаходяться важливі мінеральні солі (кальцій фосфор залізо), які необхідні для нормальної життєдіяльності людини. При вживанні великої кількості овочів – засвоєння
білків
збільшується до 85- 90%.
У добовій нормі раціону людини повинно бути 500-600 гр. овочів і зелені.
Поговоримо про цибулю.
Культурне вирощування її почалося ще в Древньому Китаї, потім в Індії й Єгипті. Древні
слов’яни пробували лікувати багато захворювань і тому народилася приказка: «Лук от семи недуг». І
це правда – в цибулі багато вітаміну С тому він вживається як протицинговий засіб. Фітонциди
цибулі здібні вбивати гнилості й хвороботворні мікроби. А отже захворів – так зразу ж їж цибулю.
Ведучий:
Учасники готові й ми їм надаємо слово. (Зачитують складені меню. І передають їх журі.)
Журі отримали завдання і працюють, а ми продовжуємо.
Увага! Конкурс 2.
Завдання: написати технологію приготування українського червоного борщу і літній варіант
зеленого борщу.
Час: 5 хв.
Бал: 3-5
Ведучий:
Увага! Ми продовжимо з вами розмову про овочі.
А чи знаєте ви що капуста була відома в Древньому Єгипті. Але подавали її в незвичному для
нас виді – як солодке блюдо в кінці обіду. Древні лікарі вважали її цілющою. капуста великий
запасник вітамінів С, який зберігається в квашеній капусті й навіть в розсолі.
Перець, картопля, буряк – овочі, які дарують нам свої відмінні смакові якості. Овочі варять,
тушать, запікають. Крім того такі овочі як – салати, ріпа, редька, цибуля, томати, огірки, перець,
капуста, морква – краще використовувати в сирому вигляді, тому що в них більше зберігається
вітамінів.
Запам’ятайте, що овочі після теплової обробки потрібно терміново використати в їжу тому, що
під час зберігання готових овочевих блюд вітамін С розпадається.
Ведучий: Увага!
Наші учасники готові нам зачитати свої творіння. Слухаємо їх.
Журі отримали завдання й оцінюють.
Ведучий: Увага! Конкурс 3.
Завдання: потрібно порахувати кошти, щоб у кожного було по 1 гривні.
Час: за секундоміром.
Бал: 1–5 (хто швидше, тому й більший бал).
Починаймо рахувати. Журі уважно слідкує, перераховує й оцінює.
Ведучий: Увага! Конкурс 4.
Завдання: потрібно зробити 3 бутерброди з різних продуктів, естетичні на вигляд, щоб їх
хотілося б скуштувати.
Час: 3 хв
Бал: 2–5
Ведучий: Учасники працюють, а ми з вами поговоримо про бутерброди.
Що таке бутерброд? (тости, легкий сніданок, вечеря)
З чого його можна приготувати? Що для цього потрібно? (хліб, масло, паштети, сири, ковбасні
вироби, овочі, зелень тощо).
Назвіть всі можливі види бутербродів? (гарячі, обсмажені, холодні)
Ведучий: Увага! У нас готова продукція. Просимо їх нам показати і розказати.
Оцінка жюрі.
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Ведучий: Увага! Конкурс 5.
Завдання: приготувати овочевий салат ‚Вінегрет‛. Всі необхідні продукти у вас на столі, але є й
зайві. Будьте уважні.
Час: 5хв.
Бал: 3–5
Ведучий: Увага! Учасники працюють, а ми з вами поговоримо. Хто дасть відповідь на такі
запитання?
Запитання 1.
Якщо у вас стрес, що ви робите?
Відповідь: потрібно з’їсти тарілочку курячого бульйону з локшиною.
Запитання 2.
Якщо ви стомилися, що ви робите?
Відповідь: потрібно випити стакан грейпфрутового соку, або з’їсти шматочок лимона.
Запитання 3.
Якщо у вас поганий настрій?
Відповідь: потрібно приготувати салат з апельсин і з’їсти його.
Запитання 4.
Ви нудьгуєте?
Відповідь: приготуйте собі щось смачненьке.
Запитання 5.
Якщо ви не можете заснути?
Відповідь: потрібно випити тепле молоко з медом.
Запитання 6.
Якщо ви панікуєте?
Відповідь: потрібно з’їсти жменю горіхів.
Запитання 7.
Якщо ви простудилися ?
Відповідь: приготуйте салат зі шпинатом і з’їжте.
Ведучий: Увага! Учасники готові нам показати свої шедеври. Салати здаємо на стіл журі для
оцінювання.
Ведучий: А ми продовжуємо. Конкурс 6.
Завдання: (потрібно з вареного столового буряка приготувати салат. На ваш смак.)
Час: 3 хв
Бал: 3–5
Увага! Учасники працюють, а ми поговоримо про користь буряка. Буряк використовують в
більшості страв, вареним, пареним, але він корисніший сирий. Тому потрібно його споживати й в
сирому вигляді. Він виводить з організму людини радіонукліди, чистить печінку, чудово діє на органи
травлення.
А хто може назвати різновидність салатів з буряка?
Ведучий: Увага! Наші учасники готові нам показати свої салати. Журі оцінює!
Увага! Конкурс 7.
Завдання: потрібно обчистити яблуко, так щоб шкірка була цілою.
Час: 1хв
Бал: 3
Всі уважно слідкують, підтримують, і журі оцінює.
Ведучий: Увага! Конкурс 8
Завдання: потрібно приготувати 2 салати з капусти.
Час: 5 хв.
Бал: 3-5
(учасники працюють)
Ведучий: А я хочу вам розповісти про якості і цінності цього овочу.
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Достовірно відомо, що ще первісні люди використовували капусту як харчовий продукт. Це
була дика листова капуста, яка і дотепер зустрічається на узбережжі Середземного моря.
Листова капуста була широко розповсюджена в Древній Греції. Греки приписували капусті
цілющі властивості, здатність заліковувати рани, вважали її добрим засобом від безсоння.
Селекціонери вивели капусту з круглими тугими качанами з хрусткими біло зеленим листям.
Білокачанна капуста має відмінні смакові й поживні якості, а також лікувальні властивості. Вона добре
зберігається і може використовуватися цілий рік. Вона багата амінокислотами, мінеральними солями
й вітамінами. Наявна в капусті клітковина посилює перистальтику кишківнику і створює благодійну
дію на життєдіяльність корисних бактерій кишкового тракту.
Листки капусти прикладають до чирок, гнійних ран, при опіках тому, що вони мають
антибактеріальний ефект.
Нині виведено багато сортів капусти: червоноголова. брюссельська, савойська, цвітна, пекінська
тощо.
Але загальним для всіх видів капусти є низька її калорійність, невисокий вміст білків і
вуглеводів, повна відсутність жирів і велика кількість вітаміну С і кальцію.
А отже, завжди споживайте цей овоч у своєму раціоні.
Ведучий: Увага!
Наші учасники готові нам показати свої витвори. Прошу журі прийняти салати й оцінити їх.
Ведучий: Увага! Конкурс 9.
Завдання: потрібно начистити і натерти картоплю на деруни. А пожарити ви їх зможете після
нашого вечора.
Час: 5 хв
Бал: 3–5
Ведучий: Увага! Учасники наші працюють, а ми поговоримо про якості й цінності картоплі. Чи
то можна уявити стіл, будь то він святковий чи буденний без картоплі? Її по праву називають другим
хлібом українця. Індійці Перу вирощували картоплю ще 14 тисяч років тому. У древніх похованнях
найдені вази, нагадуючи за формою великі картоплини. Історичні записи свідчать, що іспанці
ступивши на землю Перу в 1531 році, були шоковані тим, що місцеві жителі споживали дивні
підземні плоди й називали їх ‚ПА-ПА‛. Європейці вперше дізналися про картоплю із книги ‚Хроніки
Перу‛. В Європу картопля була завезена в 1565 році одним із піратів королеви Єлизавети періоду
великих географічних відкриттів – англійським мореплавцем Френсісом Дрейком. За що пізніше
вдячні потомки встановили йому пам’ятник. Але довгий час європейці відносилися до картоплі з
недовірою і вирощували її лише як декоративно або як лікувальну культуру. Дуже довго картопля не
приживалася і в Україні. Селяни вважали, що нею ‚тільки землю запоганиш і залишишся без хліба‛.
Але згодом нова культура набула слави, і зараз навіть не можемо собі уявити, як наші предки
обходилися без картоплі.
Це дуже калорійний і водночас багатий вітамінами продукт. В картоплі знаходяться 17,5%
крохмалю, 0,5% цукру, 1-2% білка і близько 1% мінеральних солей. У ній високий вміст вітамінів С, С1,
В6, РР, К.
Картопля може бути: білою, жовтою, синьою, рожевою. До речі в Англії, США – перевагу
віддають білому сорту.
Ведучий: Увага!
Наші учасники готові показати результати своєї роботи. Ми попросимо їх розповісти про
технологію приготування дерунів. Журі уважно слідкує і слухає, а потім оцінить.
Ведучий: Увага! Конкурс 10.
Салат з моркви. Завдання : (потрібно приготувати два види салату з моркви).
Час: 5 хв
Бал: 3–5
Журі уважно слідкує.
Ведучий: А ми поговоримо про корисливість моркви й історію виникнення.
Морква – середньоєвропейська рослина, належить до сімейства пасльонових і має стародавню
історію. У 12 столітті її завезли араби в Іспанію, звідти культура моркви розповсюдилась і в інші
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європейські країни. У 15 столітті європейці залюбки використовували морквяну зелень у супах, на
морквяному соку готували муси, а підсмажена морква використовувалася для напою ‚військова кава‛,
який в німецьких селах за традицією вживають і в наші дні.
Ще в 17 столітті в Україні морквяний сік використовували для лікування носоглотки, серця, і
печінки.
Морква регулює обмінні процеси в організмі, а завдяки каротину провітаміну А, сприяє росту
дітей. Крім того в моркві знаходиться фолієва кислота, вітаміни Е, К, В, В2, В6, РР, С. Вона багата
мінеральними солями, перш за все солями калію. Але потрібно знати, що жиророзчинний каротин,
який міститься в моркві, повністю засвоюється організмом тільки в тому випадку, якщо блюда із неї
приготовлені на вершковому маслі, сметані, рослинній олії. Лікарі в давні часи призначали хворим
їсти масло забарвлене морквяним соком, а також свіжу моркву, до зими збережену в меді – спосіб,
який дозволяв зберегти всі вітаміни. Морква має особливі властивості, які зумовлені наявністю
фітонцидів, що негативно впливають на мікроби.
Ведучий: Увага!
Наші учасники готові нам показати свої витвори, а ми просимо наше журі їх оцінити і підбити
підсумок.
А поки журі працює то ми проведемо розважальний конкурс: Надми кульку.
Хто швидше це зробить, той і переможець.
А у мене є ще запитання до глядачів: Якщо у вас поганий настрій, що ви робите?
Відповідь: Купіть шоколад і з’їжте його.
Надаємо слово нашому шановному журі й оголошуємо переможця конкурсу.
1 місце –
2 місце –
3 місце –
(Проходить нагородження призами учасників.)
На цьому ми прощаємося з вами до нових зустрічей.
Використані джерела
1. Н.В. Абельмас. Українська традиційна кухня. – Дніпропетровськ : Стакер, 2001. – 320 с.
2. Тимощук І.І. переробка продуктів тваринництва в домашніх умовах. – Київ : Урожай, 1987. –
136 с.
3. Чернявський А.В. Універсальний енциклопедичний словник. – Харків : Глобус, 2000. – 480 с.
4. Кара О.В. 1000 бабусиних рецептів заготовок. – Харків : Глобус, 2014. – 416 с.

Батківські збори "Мамин чай"
Батьківські збори плануються як зустріч з мамами в весняний день, близький до вербної суботи.
Студенти заздалегідь підтягують свою успішність, щоб порадувати своїх мам хорошими оцінками.
У цей же час вони збирають вірші, пісні про матір. Безпосередньо перед зборами студенти самі за
рецептами своїх мам випікають тістечка і готують чай, якими будуть всі пригощатися під час святкової
зустрічі. Аудиторія, де проходитимуть збори, прикрашається вишитими рушниками, вербовими гілками.
На видному місці розташоване унаочнення, де відображені показники успішності та поведінки студентів,
а також добрі справи в трудовій, благодійній та волонтерській діяльності групи й окремих її членів:
посадка дерев і озеленення території технікуму, участь в благоустрої кімнат в гуртожитку, навчальному
корпусі, допомога немічному тощо.
Звучить мелодія пісні "Рідна мати моя", (музика П. Майбороди, слова А.Малишка)
(Мам запрошують до святково прибраної аудиторії хлопець і дівчина в українських костюмах)
Ведуча. Дорогі наші мами, запрошуємо вас до нашої святкової оселі.
Ведучий. Ласкаво просимо.
(Всі мами заходять в аудиторію, а там на них чекають їх діти).
Мами розглядають картки фіксації, самоконтролю і саморегуляції їх дітей, а також знайомляться з їх
успішністю та поведінкою. Потім одна мама звертається до своїх дітей зі словами:
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"Дорогі наші діти!
Сьогодні ми щиро вдячні вам за гостинну зустріч, вражені вашою увагою до нас, матерів".
Слово куратора:
Шановні мами, студенти! Сьогодні незвичайний день, сьогодні ми зібралися, щоб своїй
найдорожчій людині, мамі, яка ніколи не зрадить, яка оберігає вас (своїх дітей) від горя, лиха, яка завжди
вірна своїй дитині, сказати найтепліші слова, порадувати своїми успіхами, хорошими справами.
У давнину старі люди говорили, що хата, оселя, усе що в ній є, збагачує, освячує сім'ю піснею,
вишивкою, добрим словом і спогадом.
Головною берегинею родини була мати.
її СВЯТОЮ називали.
Тарас Шевченко писав:
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Мати - всьому початок.
Мати - берегиня роду.
Виконується пісня "Берегиня", (музика М. Мозкового, вірші В. Криценка)
Ведуча. Дорогі мами, ми щиро вдячні вам за те, що ви з нами разом розділяєте сьогодні й радощі, і
хиби, успіхи та невдачі.
Студенти вітають своїх мам квітами й словами звернення.
Студент 1. Дорога моя мамо!
Ти проводжала мене навчатися далеко від дому, наставляла на хорошу поведінку і навчання. Але я
на ті слова не звернув тоді належної уваги. І тільки тепер я насправді збагнув справжню їх суть. Далеко від
тебе, мамо, зрозумів, яка ти мені дорога, зрозумів, яким був невдячним, коли не слухався тебе,
причиняючи тобі неприємності, а іноді й біль своїми дитячими витівками; зрозумів, яким був
неуважним до тебе, мало допомагав тобі. Тепер я обіцяю тобі, що нічого поганого ти більше не почуєш за
свого сина, тільки гарні справи супроводжуватимуть мене всі три роки навчання в технікумі. Я прикладу
всіх зусиль, щоб тільки радість переповнювала твою душу, слухаючи про мою поведінку, навчання, і це не
просто слова. Дивлячись на стенд добрих справ групи, ти можеш побачити і мою частку в цих справах.
Студент 2. Рідна нене! Пам'ятай, де б я не був, я тебе не підведу.
Студент 3. Дорога моя мамочко! Я щасливий, що ти в мене є, а я буду берегти твій спокій і буду
приносити в дім тільки радість.
Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту,
Душа, мов калина, цвіте і росте від тепла.
Нічого не треба, нічого не хочу від світу,
Лишень аби мати на білому світі була.
З-за гір віє вітер, в степах повмирали морози,
Шумлять осокори, весняно зітхають гаї
А мати старенька стоїть на високім порозі
Та й думає мати, як маються діти її.
А діти – світами, а діти у веснах та зимах,
Приїдуть і скажуть: "Нам двері, матусю, відтворіть".
І доки всі діти живуть по світах молодими,
Допоки чекають, допоки живі матері.
(Пригощаються всі чаєм і тістечками).
Студент 4. Мамо! Вигукуємо ми, коли щасливі. Мамо! Кличемо на допомогу, коли нам боляче.
Звідки в нас ота непохитна віра в те, що мати захистить, допоможе і першою буде радіти нашим успіхам?
Звичайно, з тієї світлої пори нашого дитинства, коли завжди поруч з нами вона, наша мама, її теплі,
ласкаві руки, які так смачно пахнуть печивом, її добра, світла посмішка, променисті, розуміючі все очі. Як
спокійно почуваємося ми, коли вона пригортає нас до себе. Вона наче відводить своїми руками всі біди і
неприємності, захищає нас своєю любов'ю від лиха.
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Кожен із нас вважає, що його мати найдобріша і найгарніша в світі. І нема в цьому нічого дивного.
Бо не може бути некрасивою людина, очі якої повні любові і доброти.
Не випадково з глибокої давнини люди вклонялися материнській любові в образі Богородиці,
Святої Діви Марії. Вдивіться в її обличчя. У ньому натхненність, немеркнуча краса, внутрішнє світло. Та
головне – співчуття, доброта і велика материнська любов.
Стаючи дорослими, ми все одно залишаємося дітьми своїх матерів, і свята материнська любов
повинна об'єднати нас у цей неспокійний мінливий час.
Ведуча. Дорогі мами і гості! Послухайте пісню у виконанні дівчат і хлопців "Мамина коса".
Ой чого калина віти похилила,
Чи багато квіту, чи важка роса,
Ой чого так рано мама посивіла,
А була ж у неї золота коса.
Мамине безсоння, мамині тривоги,
Простелила доля у незнану даль.
За ворота вийде, стане край дороги,
В коси заплітає сивини печаль.
Стеляться тумани долами, лугами,
Стеляться тумани на глибокі сни.
Гей дорого дальня, повертай до мами,
Буде в її косах менше сивини.
Ведучий. Слово надається мамі студента___________________
Мама розповідає про захоплення свого роду вишиванням, про те, що їхня сім'я любить труд і
пісню. Розповідає, що означає вузлик на вишиванці, колір і форма, що саме вишиванням, мовою
кольорів можна говорити і про кохання, і про радість, і про смуток.
Мама дарує дітям пісню "Виростеш ти, сину".
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Вирушать з тобою приспані тривоги.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
А коли впадеш ти на чужому попі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Можна вибрать друга і по духу брата.
Та не можна рідну матір вибирати,
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Ведуча. Слово надається мамі студентат._______________________________________________________________________ Вона розповідає про традиції свого
народу і про оту ж вербу у вербну суботу, про те, що традиції народу повинні їх діти знати і цінувати.
Такий був звичай на Україні, а в деяких родинах, селищах залишився і на сьогодні: на щастя дарували
рушники, їх називали оберігачем людини. Було повір'я, що і сорочка, вишита і подарована на добро, на
хороше життя, буде оберігати. Сорочку вишивали і дарували не будь-кому, а людині особливо близькій,
рідній: дитині, братові, коханому, чоловікові.
Ведуча. 3 піснею звертається до мам студент_______________
Як вертав я додому в село,
Де дитинство моє одцвіло,
Понад ниви моєї ліси
Промайнула зоря навкоси...
Чому в ріднім краю, як ніде.
Навіть зірка у ноги паде?
Мов з долонь материнських зліта
Щастя-долі зоря золота.
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Щастя-долі зоря, щастя-долі зоря,
Щастя-долі зоря золота.
То не рання зоря молода
Рідна мати мене вигляда,
Де садами над світом зрина
Яснозора моя сторона.
Доки ниву свою доорю,
Буду в серці носити зорю.
Як життя мого чиста роса,
Не згорає зоря, не згаса.
Ведуча. Студентка_________________виконує пісню для мам "Скажіть, матусенько мені"
Скажіть, матусенько мені,
Чому так ніжно навесні
Всю ніч співають солов'ї
В саду зеленім, у діброві?
То, донечко моя, прийшла твоя пора,
Прийшла твоя пора, пора любові.
Скажіть, матусенько, мені,
Чому заснуть не можу, ні,
Як чую я оті пісні, як цвіт заграє на бузкові?
То, донечко моя, прийшла твоя пора,
Прийшла твоя пора, пора любові.
Прийшла твоя пора, пора любові.
Скажіть, матусенько мені,
Чом в небі зіроньки ясні,
У душу зорять, як вогні,
Горять, мов квіти малинові?
То, донечко моя, прийшла твоя пора.
Прийшла твоя пора, пора любові.
Ведуча. Дотепному слову завжди у нас місце знаходиться. Студенти розповідають гуморески Павла
Глазового.
Ведуча. Слово надається мамі студента____________________
"Дорогі наші діти!
Будьте добрими синами й дочками своїх батьків. Пам'ятайте: своїми добрими справами,
своїми помислами ви захищаєте нас від нещастя, горя, біди. І ще запам'ятайте: вміння дотримати слова,
даного нам, мамам - це перша школа і вашої честі, вашої гідності. Будьте щаслива, наша дітвора. Хай
завжди над вами буде чисте небо і ясно світить сонце".
Мама звертається зі словами вдячності, побажаннями до класного керівника.
Куратор звертається до студентів, націлюючи їх на хороші справи, щоб завжди радували своїх
батьків, а також звертається до мам і розповідає плани на майбутнє з їхніми дітьми.
Закінчується свято і всі залишають зал зі словами:
Хай пахне у хаті
Любов'ю і миром
І щастя хлібина
Лежить на столі.
Виконується пісня: "Рідна мати моя" (муз. П.Майбороди, слова Л. Малишка )
На фоні пісні звучать слова:
І хмаринка в ніжному світанні,
і ласкаве сонце навесні,
І останнє болісне прощання
Знову пригадалося мені.
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Теплий вечір. Мамину усмішку
Та солоні сльози на устах,
І дитинства раннього доріжку
Ти приніс, немов на крилах птах.
Добрий, щирий, лагідний поете,
До таких питань ти ще не звик...
Передай мені свої секрети:
Як зумів так вишити рушник?
Твій рушник – то пісня України,
Нашої священної землі.
В ній співають ранки солов'їні,
Квітом розливаються гаї.
Твій рушник - то доля українська,
То дещиця вічної зорі,
Невмируща слава материнська,
Найсолодші спогади мої...
Знов беру до рук жадану книгу.
Розгортаю "Пісню про рушник..."
Шлю тобі привіт, Андрій Малишко,
України зоряний скарбник!
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов'їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі, хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,
І на тім рушникові оживе все знайоме до болю:
і дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушникові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Батьківські накази
1. Навчайтеся добре, слухайте вчителів.
2. Будьте ввічливими, поважайте старших, беріть активну участь у громадсько-корисній справі.
3. Будьте ввічливими з товаришами, для себе – будьте чесними, для суспільства – корисними,
навчайтеся без трійок.
4. Дорога донько Наталко! Бажаємо тобі мирного неба, ясного сонця, хороших успіхів у
навчанні, завжди виконувати доручення старших. Успіхів тобі у твоєму молодому житті.
5. Наказую, сину, щоб був чесним, справедливим, поважав старших, любив свою професію,
навчався добре, не забував батьків.
6. Михайло! У першу чергу вчись і поважай старших. Живи своїм розумом.
7. Вчись добре і поважай старших, будь хорошим товаришем однокурсників.
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8. Сашко! Слухай вчителів, старайся в навчанні, будь завжди уважним і охайним.
9. Бажаю, щоб наш син добре вчився, поважав своїх учителів, не палив, горілки не пив. Добре
поводився в навчальному закладі й поза ним. Щоб не лінувався трудитись.
10. Мій наказ моїй дитині! Бажаю, щоб людям, серед яких знаходиться моя донька, було з нею
завжди хороше і просто. Вчитися тільки на відмінно і бути потрібною людям.
11. Оксанко! Навчайся без трійок, поводь себе чемно.
12. Перш за все, потрібно наполегливо навчатися, щоб досягти своєї мети і знайти правильну
дорогу в життя.
13. Учись, наш сину, так, щоб в дипломі були тільки одні четвірки і п'ятірки.
14. Для Володі головний наказ - бути людиною, поважати людей і люди поважатимуть його.
15. Наказую своєму сину, Сергійку, добре вчитися, не порушувати дисципліну, поважати старших,
більше уваги звертати на успішність.
16. Наказ сину Олександру! Наказую виховувати характер, хорошого навчання, бути чесною
людиною, добрим товаришем.
17. Дотримуватися всіх правил, що існують в технікумі. Навчатися на відмінно. Завжди бути
авторитетом у своїх товаришів і викладачів технікуму. Швидко реагувати на всі зауваження старших.
Бути добросовісною у досягненні своєї мети. А взагалі: хороше навчання тепер – запорука успіху у майбутній справі.
18. Поважати старших, не забувати минуле народу, тобто історію Батьківщини, любити рідний край,
сумлінно навчатись.
19. Поважай і слухай, в першу, чергу класного керівника, адже класний керівник заміняє тобі
батька і маму, а також поважати всіх вчителів і товаришів по навчанню.
20. Завжди бути чесною і добросовісною людиною.
21. Толю! Не забувай, що супутником у твоєму житті завжди буде твоя обрана професія.
22. Завжди будь чесним! Будь уважним і ввічливим із всіма. Поважай старших і менших.
Будь завжди справедливим. Прислухайся до кожного слова вчителів. Ніколи не вступай у бійку.
23. Юрко! Не йди найлегшим шляхом. Вибирай завжди дорогу нелегку. Переборювання
труднощів загартовує людину. Умій дякувати старшим за те, що вони навчають тебе.
24. Наші побажання Олі: щоб краще навчалася, поведінка була хороша. Не пропускала занять
без поважних причин. Була активною в громадсько корисній праці.

Вечір відпочинку
“Встати суд іде!”
М е т а : показати всі негативні риси шкідливих звичок нашого суспільства, а також досягнення
життєвої гармонії, поваги до оточуючих, рідних і себе самого, духовне, моральне вдосконалення
студентів.
Обладнання: плакати з висловами.
Вечір розпочинає вихователь з вступного слова:
– Добрий вечір!
Сьогодні ми зібралися у цьому залі, щоб поговорити, засудити ворогів всього людства: це
тютюн, алкоголь і наркотики.
Всі ви не раз чули від батьків, вчителів про шкідливість цих речовин.
Алкоголізм – це соціальне лихо. Спиртне руйнує життя, здоров'я, калічить потомство,
позбавляє сили волі, веде до деградації особистості та до злочинності . І це не все на що здатний і
до чого веде алкоголь.
А от, щодо курців та наркоманів то ними не народжуються, ними стають люди, яких вчасно не
застерегли, не зупинили, коли вони вперше наважилися спробувати.
Уважно слухайте, дивіться. Це все для вас корисно буде знати, якщо ви маєте намір правильно
виховати себе для нашого суспільства.
(Виходять ведучі)
Сл.1:
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Ми раді вітати вас у цьому залі. Правда, право, закон. До болю знайомі й такі мелодійні
слова, мають одне і теж значення на всіх мовах світу.
Сл.2:
Слово – Правда – ми розуміємо як істину без обману, справедливість, доброчесність.
І далі мова піде про правові та моральні проблеми , про вади в нашому суспільстві.
Сл.1:
На жаль, багато вад суспільства мають свої корені з глибини століть. Та серед найдавніших з
них на першому місці стоїть пияцтво. І не було такої країни, в якій би боротьба з ним не
супроводжувалась найсуворішими законами.
Сл.2:
Про це можна дізнатися з історії. І от, що ми там вичитали: ще за 1200 року до нашої ери
китайський імператор Ву Ванг видав указ, за яким смертній карі піддавались всі, хто був
помічений у колективному пияцтві.
Сл.1:
В Індії службовець культури Прамін, який був помічений в пияцтві повинен був випити
кипляче вино з розжареного металевого посуду.
Сл.2:
Так, це суворі міри покарання, якби вони застосовувалися в нашій країні, то більша
частина населення були б німцями, а то й гірше.
Сл. 1:
Досить, а то і справді можна подумати, що у нас люди, що вміють, то це пити.
Сл.2:
Але чому ж ні. У нашому технікумі є студенти, які полюбляють це діло?
Сл. 1:
Мабуть, є!
Сл.2:
Так на чому ми зупинилися?
–Згадав.
Всі заходи щодо боротьби з алкоголем були безсилими проти його натиску та швидкості
завоювання ринку збуту. А на цьому фабриканти та купці збагачувалися, одержуючи великі
прибутки від торгівлі спиртним.
Сл. в. 1:
Увага! Увага!
Всі хто сьогодні присутні в цьому залі є свідками і суддями над ворогами нашого суспільства: це
Тютюн, Алкоголь, Наркотики.
Справа № 1
Сл. в. 2:
Прошу всіх встати: Суд іде!
(на сцену виходять суддя, секретар, прокурор, там же сидять підсудні і адвокат)
Сл. Судді:
Сьогодні ми зібралися в залі суду, щоб притягнути до відповідальності громадянина
‚Алкоголя‛.
Підсудний Ваше прізвище, ім'я, По батькові, рік народження, місце народження.
Сл. Підсудного:
Ваша честь!
Прізвище моє Аль, ім'я ‚коголь‛ ну, а по ‚батюшкі‛ Рагез. Але можна по-простому Алік.
Народився і з'явився на цей світ у 806 році.
Так що, шановні, я дуже старий і досі паную і буду панувати. Адже без мене нікуди, а зі мною
всюди.
Сл. Судді:
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Досить! Прошу тиші! Розійшовся тут.
Сьогодні ми вирішили Вас притягнути до відповідальності, за всі ваші дії та витівки. Прошу
обвинувача розпочинати.
Сл. Прокурора:
Викрадач розуму – так називають алкоголь. Дія його на організм людини руйнівна. Він
нищить безжалісно організм. Шановні судді, щоб ви знали зловживання алкоголю скорочує
тривалість життя на 15–20 років. Він впливає на всі функції організму, а особливо порушує
функцію головного мозку, і є наслідком отруєння. А це пояснюється тим, що спирт інтенсивно
накопичується в нервовій тканині. Тому в мозку його концентрація набагато більша – 175%, ніж у
крові, кишках –80%, шлунку – 20% (у крові алкоголю 100%).
Вплив алкоголю на організм людини визначається не тільки кількістю випитого, але й часом
його дії на організм.
Алкоголь починає всмоктуватись вже через 20–30 хв після вживання. Швидше алкоголь діє
на людину під час хвороби, втоми, або у стані збудження.
Сл. Адвоката:
Ваша честь! Дія алкоголю не так дуже вже погана. Без спирту не може і с н у в а т и н а ш а
г у м а н н а м е д и ц и н а . У м е д и ц и н і а л к о г о л ь використовується як спирт, для дезінфекції ран
перед ін'єкцією. У різних медичних препаратах. А також всі мікстури настояні, або зроблені на
спирту.
А ще спирт використовують в хімічній промисловості для виготовлення парфумерії. Без якої
не обходиться жодна сучасна людина. У промисловості він використовується також.
Сл. Прокурора:
Ваша честь! Пияцтво – це морально-етична розбещеність, вживання спиртних напоїв,
призводить до того, що п’яниця втрачає контроль над своєю поведінкою і втрачає гідність.
Дехто думає, що існує різниця між дією спиртних на поїв, це наївна помилка,
наприклад: 300 мл пива, 150 мл вина, 50 мл горілки містять однакову кількість алкоголю
убивчої сили.
Сл. Адвоката: (перебиває прокурора).
Ваша честь! А чому нам не вислухати самого обвинуваченого.
Сл. Судді:
Надаємо слово Алкоголю. Що ви можете сказати в свій захист?
Сл. Алкоголя:
Шановні судді, друзі! Чистий спирт почали одержувати ще у VІ-VІІ столітті до н.е. араби й
назвали мене ‚Аль-коголь‛, що означає ‚одурманення‛. А першу пляшку спирту виготовив араб
‚мій татусь‛ Ремез (за що я йому дуже вдячний) ще у 860 році, як я уже мав честь повідомити. Але
Мухамед, засновник ісламу заборонив мене вживати. І ця заборона ввійшла у світ – у
мусульманських країнах мене було заборонено вживати. У середньовіччі в Західній Європі також
навчилися одержувати міцні спиртні напої шляхом змішування вина з іншими цукристими
рідинами, що бродять. Вперше цю операцію здійснив алхімік Валентус. І вже з тих часів міцні
спиртні напої поширилися по всьому світі.
У Древній Русі пили дуже мало. Лише на окремі свята варили медовуху, брагу, та пиво –
міцність яких не перевищувала 5–10 градусів. Але у VII ст. почалося масове завезення з інших країн
горілки та вина при Іванові IV і Борисі Годунові, що заснували значні надходження грошей в казну.
Сьогодні можна стверджувати, що в нашій країні склалася своєрідна ‚питійна
процедура‛, без якої не буває жодної більш - менш знаменитої події.
Сл. Прокурора:
Ваша честь! А ви знаєте, що показує статистика після вихідних днів продуктивність праці
знижується на 10–15%, а після великих свят на 25–30%. Нашим Мінздравом установлено, що після
вживання 75 г горілки кількість рухів до цілковитого м'язового стомлення зменшується на 16 –17%, у
порівнянні з тим, що було до вживання алкоголю.
Будь-який наркотик (алкоголь, тютюн) паралізує в людині сором, совість і контроль.
А що за людина без сорому, совісті, яка не здатна управляти собою?
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І не раз ми чули такий вислів від батьків або дорослих: ‚Тверезий – він людина як людина, а
п'яний – звір‛.
Алкоголь – веде нас до злочину і він як це не жаль йде пліч-о-пліч зі злочинністю.
(завіса) Перерва.
Сл. ведучого 1:
Давайте проведемо конкурс. Завдання і запитання такі:
- За якими ознаками можна відрізнити справж нього алкоголіка від п'яниці початківця?
(Переможцем буде той, хто назве більше ознак алкоголіка, і після кого не буде названа жодна нова
прикмета. Переможець одержує приз. Після опитування залу, міні-сценки про п'яниць).
Самоконтроль
1. Чаркуються друзяки в ресторані. От один одному пропонує:
- Гришко, давай спробуємо встати на ноги. Як вийде – вип'ємо ще по чарці, як не встанемо, –
то підемо вже додому.
2. Жінка мовить до чоловіка:
- Ти чому такий п'яний?
- Та ми змикитили на трьох...
- Та хіба ж можна від так напитися?
- А двоє не з'явилися...
(жінка штовхає чоловіка і виходять зі сцени)
3. Прийшов випивака в бар. Сів за стіл, покликав офіціанта і замовляє:
- Мені пляшку пива, горілки й кислий огірочок.
- Пане а це не забагато буде для вас?
- Добре, (думає) Тоді півогірочка.
4. Зустрілися два п'яних біля під'їзду, от один з них ховає пляшку за спиною:
 Відгадаєш, в якій руці, вип'ємо. Не відгадаєш – підемо по хатах.
 В правій!
 Думай Петро, думай!
Справа № 2
Сл. ведучого:
Встати суд іде!
(всі в залі встають, заходить суддя)
Сл. Судді:
У залі суду, на лаві підсудних злісний ворог всього роду людського – це Тютюн. Підсудний
встаньте. Ваше прізвище, ім'я, рік народження, місце народження, хто ваші батьки.
Сл. Тютюна:
Ваша честь! Я, вже такий давній, що І не пам'ятаю, і це було дуже давно. Моє перше
народження відбулося на острові Гіспаньйолі.
‚Кадоба‛ – це моє прізвище, а звати ‚Табако‛ . Так мене називали індійці в XV столітті.
Ну, а друге моє народження відбулося 1496 р. вже в Європі (тобто тут). За що я вдячний своєму
батькові Колумбу.
Сл. Судді:
Досить пояснень. Прошу адвоката і прокурора розпочати слухання.
Сл. Прокурора:
Богопротивне зілля – так називали тютюн в XV столітті масове куріння сприяє виникненню та
розвиткові перебігу низки захворювань майже 1/3 населення Землі й зменшує середню тривалість
людського життя.
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Підраховано, що населення земної кулі щороку викурює 12 мільйонів цигарок і цигар. Це
астрономічні цифри! Після викурювання сигарет лишається багато недокурків.
Загальна маса всіх недокурків, які кинуті будь-де, досягають 2, 520 000 тонн.
Курці щороку викурюють в атмосферу 720 тонн синильної кислоти, 3,84000 тонн аміаку, 108, 800
тонн нікотину, 600, 000 тонн дьогтю, 560, 000 тонн чадного газу та інших складових частин тютюнового
диму. Через що і страждає наша природа та біосфера. І чому ми повинні це терпіти, а ще гірше
– це нічого з цим не робити. Потрібно сказати ‚Ні!‛ куриву, заборонити його вживання.
Сл. Адвоката:(перебиває)
Ваша честь! Спершу тютюн у Європі поширювався як лікувальний засіб. Про нього навіть
писали у підручнику медицини в 1625 році ‚...це зілля очищає піднебіння й голову, послаблює біль і
втому, заспокоює зубні страждання‛. Також з тютюну одержують хімічну речовину нікотинсульфат, який використовується у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників.
Господині пересипають тютюном шерстяні речі, хутро, щоб їх не пошкодила міль.
Ваша честь! Давайте вислухаємо обвинуваченого.
Сл. Тютюна:
Родом, як я вже казав, з Америки. А в 1496 році мене привіз ‚батя‛ Колумб.
Насіння, яке індійці називали ‚кохоба‛ привіз Роман Пано. Спочатку мене вирощували як
декоративну рослину, потім почали нюхати, а вже потім курити. В Європі я став знаменитий
завдяки дипломату Жано Ніко, звідси й назва діючої речовини тютюну – ‚нікотин‛. До Русі мене
було завезено в VI столітті іноземними купцями. Тепер на земній кулі мої посіви тютюну займають
мільйони гектарів, здебільшого найкращих земель.
Сл. Прокурора:(перебиває)
Ваша честь! Давайте з'ясуємо, чому шкідливе куріння.
По-перше – це дія нікотину на людину; по-друге – впливом тютюнового диму; потретє, куріння – це своєрідна токсикоманія або тютюноманія. І нарешті, куріння особливо шкідливе
для осіб молодого віку, коли організм інтенсивно росте. У них, передусім, розладжується нервова
система, тому що під впливом нікотину зменшується насиченість нервової системи киснем,
настає гіпоксія. А головний мозок особливо чутливий до гіпоксії. І внаслідок чого підвищується
стомлюваність, погіршується пам'ять, що негативно впливає на успішність навчання і
результати праці.
Під час куріння також відбуваються негативні зміни у статевій сфері. У чоловіків відбувається
зменшення чоловічого статевого гормону – тестостерону, що знижує ймовірність запліднення і це
приводить до імпотенції. Але страждають від куріння не тільки чоловіки, але на жаль і жінка стає
рабою цієї згубної звички, яка веде її організм до загибелі. Жінки бувають приречені не мати дітей,
або не виносити їх.
Сл. Адвоката:
Ваша честь! Давайте проведемо опитування у залі і дізнаємося, які якості має тютюн у тих,
хто раз спробував і є закоренілим курцем.
(ведучі проводять опитування залу про всі побічні якості тютюну. Хто більше назве і не будуть
повторюватися отримає приз.)
Сл. Прокурора:
Ваша честь! Куріння, на думку більшості молоді, символ незалежності, дорослості. А курити в
молодому віці починають, як правило, ті учні, які нічим себе не проявляють у навчанні, суспільстві.
Пристрасть до тютюну це той самий безумовний рефлекс, але на негативний подразник. І
молоді слід знати, що здоров'я і життя нам дано один раз і його потрібно прожити достойно.
Сл. Судді:
Отже, шановні судді, зробимо підсумок. Куріння – шкідливе і підступне. Воно заманює
в свої тенета, а потім губить. Але щоб відмовитися від першої запропонованої цигарки, сказати раз
і назавжди ‚Ні!‛, треба мати мужність, силу волі, почуття власної гідності, бути впевненим у собі — це
ті якості, які роблять людину дорослою, сильною.
Перерва (пісня на гітарі про шкідливість куріння)
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Справа № 3
Сл. ведучого:
Встати суд іде!
(в залі на лаві підсудних наркотик)
Сл. Судді:
У залі суду на лаві підсудних злісний ворог молоді – це Наркотик.
Підсудний – встати. Ваше прізвище, ім'я, рік народження, місце народження, хто ваші
батьки.
Сл. Наркотика:
Ваша честь! Прізвище у мене одне і дуже звучне – Наркотик. А от щодо імені, то у мене їх дуже
багато. То яке із них вам назвати? Сл. Судді:
Підсудний, прошу без пояснень. І поводьте себе коректно.
Сл. Наркотика:
Ваша честь! Я ж і відповідаю. Батьків я своїх не знаю, не бачив. Місце народження у мене
дуже поширене, але більше свого часу я проводжу в теплих краях. Це такі як Африка, Кариби,
Анди. Дякую за увагу.
Сл. Судді:
Обвинувачений Наркотик, поряд з алкоголем і тютюном велике зло приносить наркоманія.
Слово прокурору, прошу.
Сл. Прокурора:
Медики вважають, що наркоманія – це тяжка хвороба, зумовлена вживанням будь-якої наркотичної речовини, що викликає фізичну і психічну залежність. Дія наркотиків на організм людини
в 15–20 разів сильніша, ніж алкоголю. Наркоман, якщо він почав уживати наркотики в молодому віці
12–15 років живе до 30–35 років. А 50% наркоманів закінчують життя самогубством.
Наркоманія поширюється за законами епідемії: хворий на наркоманію втягує в свої тенета все
нові й нові жертви.
Стаття 208 (2) КК передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у
медичне вживання лікарських та інших засобів, що викликають одурманення. Міра покарання –
позбавлення волі на строк до 5 років.
Ті, хто вживає наркотики без них вже обійтися не можуть. А дози вживання їх з кожним днем
все збільшуються.
Наркоман стає рабом цієї звички. А відсутність в його організмі наркотиків викликає
наркотичний голод, що проявляється нестерпними болями в суглобах і м'язах, судомами й важким
станом. І в цей період наркоман здатний на вбивство, крадіжку, зраду заради мінімальної дози
наркотиків.
Наркотик – це нещадний кат, який вимагає: ‚ вкради, вбий, дістань чергову дозу, прийми її, бо інакше я закатую тебе‛.
Сл. Адвоката:(перебиває)
Ваша честь! Наркотик має знеболювальну властивість. Його використовують, щоб
тамувати біль та заспокоїти людину, яка приречена.
Сл. Прокурора:(перебиває)
Ваша честь! Наркотична залежність призводить до повної зміни психіки, втрати сенсу
життя, втрати справжніх друзів і, як наслідок, перевтілення людини на істоту, яка живе ‚від
вживання до вживання‛ і при цьому затягує в свої тенета все нові й нові жертви.
Статтею 229 (5) КК встановлено кримінальну відповідальність засхилення до вживання
наркотичних засобів. При цьому потерпілим можебути будь-яка особа. Покарання за цей злочин –
позбавлення волі настрок до 5 років. Але якщо ці дії мали місце відносно неповнолітнього, то міра
покарання значно суворіша – позбавлення волі на строк до 10років.
Люди, що приймають наркотики не мають міцного здоров'я. Людина, яка провела вечір у
наркотичному тумані, навряд чи ранком побіжить на стадіон, у парк, тренувальний зал. І
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достатньо придивитися до передчасно постарілого обличчя наркомана, щоб переконатися до чого
призводить такий саме спосіб життя. У мене все, Ваша честь.
Перерва. (під час перерви проходять міні сценки та опитування залу “Про ставлення
студентів до наркотичних речовин, та перші ознаки початкового наркомана, ознаки вже досить
закоренілого наркомана” хто назве більше – отримає приз)
Міні-сценка
Наркоман на прийомі у лікаря;
- Молодой человек, скажите, какой сейчас месяц? Наркоман подумал
- Май.
Врач:
- Да нет же, сейчас сентябрь. Может скажете, какой следующий месяц?
Наркоман:
-Май
Врач:
- Нет. Следующий месяц – октябрь. А какой месяц будет за октябрем?
Наркоман:
-Май.
Врач (вскакивает и кричит)
- Нет! За октябрем – ноябрь. За ноябрем –декабрь! Потом январь, за ним февраль.
Наркоман (задумчиво):
- А что, мая не будет?
Сл. Прокурора:
Ваша честь! Свій виступ я хочу закінчити такими словами:
Вживання та розповсюдження наркотиків – не менш небезпечна загроза для тих, хто живе
зараз і для прийдешніх поколінь, ніж епідемія чуми, що нищила цілі країни в попередні віки.
Сл. Судді:
Сьогодні ми раз і назавжди засуджуємо цих злісних ворогів людства і виносимо вирок:
викорінення з нашого суспільства, з нашого життя, з нашого студентського містечка.
Ми тільки вступаємо у повноцінне життя, яке наповнене багатьма приємними подіями. Так
багато треба встигнути зробити корисного, скільки необхідно побачити й пізнати.
А шкідливі звички не лише скорочують термін життя, але й суттєво впливають на ділові якості
соціаліста.
Алкоголізм та наркоманія взагалі ведуть до деградації особистості. А крім всього, необхідно
знати й про те, що шкідливі звички можуть стати першим кроком на шляху до злочину. І потрібно
навчитися правильно приймати життєві рішення, не уникати відповідальності та не бути байдужим до оточуючих нас людей.
Сл. В. 1:
Підсумок зроблено. Вирок прийнятий. Залишається тільки втілити в особисте життя
кожного із нас. Вчіться краще на чужих помилках і не робіть власних.
Сл. В. 2:
І хочеться вірити, що після почутого, побаченого кожен з нас прийме рішення. Дякуємо за
увагу.
Сл. В.1:
Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.
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Використані джерела
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Естетика поведінки : збірник. – Київ : Радянська школа 1975.
Коваль Л. В. Адміністративне право. Київ : Вентурі 1996
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі Снідом. Ваше здоров'я.
Збірник документів і актів з проблем виховання студентської молоді. – Київ : НМЦ, 1998.
Белогуров С.Б. Популярно о наркоманах и наркомании – Москва : Бинов, 1999 .
Гадасина А.Д. Плоды запретов. – Москва : Просвещение, 1991.

Сценарій вечора
Андріївські вечорниці
“Сонцесяйна Калита”
Місце проведення: гуртожиток, кімната відпочинку.
Хто проводить: вихователь, студенти
Сцена має вигляд селянської хати: вікно з вишитими фіранками, збоку піч, рогачі, лопата. З
іншого боку – стіл, накритий скатертиною. На столі макітра, свічник, хліб, глечики. З обох боків
кімнати – лави, накриті хідниками. Стіни прикрашені вишитими рушниками.
Мета: збагатити студентів відомостями про стародавні обряди та звичаї.
Вечір розпочинається словами вихователя:
- Добрий вечір!
Я рада вітати вас у цьому залі святковому, адже ми знаходимося в українській селянській хаті.
Отакий вигляд мала хата в сиву давнину. Господиня саме так прибирала перед святами оселю. Нині
вже ніхто не дотримується тих традицій, звичаїв, які були раніше. Наші бабусі, прабабусі є хранителями цих свят і обрядів, а ми, молоде покоління, повинні, навіть просто зобов'язані, зберегти звичаї і
традиції наших предків.
Всі народи світу мають свої звичаї, традиції, обряди, і в деякій мірі підтримують і святкують.
І у нас, на нашій славній Україні святкують одне з найвідоміших свят – це день Андрія Первозванного.
Послухайте історію цього свята. За переказами апостол Андрій проповідував християнство в
Царгороді на узбережжі Чорного моря. Зберігся переказ про те, що він відвідував територію яку нині
займає Україна, а на Київських горах понад Дніпром і поставив хрест. А своїм учням він сказав, що тут
колись засяє благодать Божа і постане велике місто з численними церквами. І збулися пророцтва
Андрія, і засяяло башнями церковними, і величчю наше прекрасне, рідне місто Київ. (Студент читає
вірш "Молитва" О.Косинського)
Молитва
Боже Великий, Єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світом науки і знання
Нас усіх просвіти
В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже, Єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки - щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа
Щастя дай, Боже народу
І многії літа!
200

Слова ведучого: Андрій Первозданний християнський святий, але в день цього свята народні
звичаї та обряди містять багато стародавнього, дохристиянського. Наприклад: угадування майбутньої
долі, ритуальне кусання Калити. З давніх-давен у ніч під Андрія дівчата ворожать. Може не зовсім
щиро, та все ж десь глибоко в душі дівчина вірить, що "Андрієва ніч" допоможе їй пізнати свою долю.
А в ніч під Андрія хлопці мають найбільші права – це єдина ніч в році, коли парубкам за бешкети
люди вибачають. А сьогодні ми вас всіх запрошуємо на наші Андріївські – студентські вечорниці.
(На сцену виходить господиня в народному одязі, зав'язана хусткою)
Господиня:
Щось не йдуть дівчата, вже б пора! І на дворі стемніло, а їх нема і нема... (Через зал йдуть дівчата і співають
народну пісню "Місяць на небі")
1-ша дівчина:
Добрий вечір, хазяєчко! А чи можна завітати до Вас на вечорниці?
Господиня:
Заходьте, заходьте! Я вже зачекалась на вас. Так сумно самій сидіти. А ви прийдете, заспіваєте, немов помолодшала на років десять.
А коржа ви принесли? Сьогодні ж Андріївський вечір.
(Дівчата віддають господині корж у хустинці).
Цю Калиту ми поставимо до столу, прикрасимо її калиною, щоб сяяла на столі весь вечір.
Дівчата, підійдіть до мене, я розкажу вам, як випікають Калиту – цю найвеличнішу ознаку нашого
свята. Кожна повинна взяти участь у готуванні Калити, скільки б багато вас не було.
Робиться Калита із прісного тіста, солодкого, з медом у вигляді тонкого коржа. "Рік стоншився", –
кажуть люди. Місити тісто треба по черзі. Починає найстарша дівка, а закінчує наймолодша.
(Дівчата місять тісто і співають пісню "Калина")
При дорозі кущ калини
Похилився до води,
Ти скажи мені калино
двічі
Як попала ти сюди
Якось ранньою весною
хлопець проїжджав
Довго, довго милувався
А тоді з собою взяв двічі
Він хотів мене, калину,
Посадить в своїм саду
Не довіз і в полі кинув
Думав, що я пропаду

двічі

двічі

Я за землю ухопилась
Стала на ноги свої
І навіки посилилась
Де вода і солов'ї
Ти не вій на мене вітер
Я вже більш не пропаду
Надомною сонце світить
І калини там цвітуть.
Господиня:
Додайте до борошна яєць, меду, маку, аби наша Калита була смачна. Ви, дівчата, розкочуйте тісто
(показує рукою), а ви ліпіть узори – колоски, промінчики, зубчики. У нас багато людей на святі, то й
більше зубців треба на Калиті, щоб було що кусати.
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По особливому складають і дрова у печі: навхрест. Сьогодні треба, щоб ломачка на ломачці тільки так
лежала. Це символ Сонця і Вогню.
Розпалювання дров – то важлива ритуальна дія, адже вогонь випікає Калиту.
Тому розводячи його приказуйте:
Гори вогонь ясно,
Спечи нам Калиту красну,
Щоб ми її кусали, і горя не знали

тричі

О, піч вже вогнем надихалася і напалилася, пора й Калиту саджати. Наталко, ану окропи перед
Калитою дорогу. При цьому треба приказувати:
Водиця-студениця, окропи Калиті дорогу.
До печі від порогу, а від печі до стелі. Щоб ми були гарні та веселі.
(Наталка окроплює водою дорогу, друга дівчина несе Калиту, приказуючи слова).
Господиня:
Ну а тепер дівчата, помийте руки (дівчата миють руки).
Господиня їх вмиває і приказує: "Аби ви були красні-прекрасні, як наша Калита! Щоб вона так славно
спеклася як ви потрудились.
Господиня:
Поки Калита печеться, ідіть дівчата, надвір сіяти конопельне сім'я. Це символізує шлях до створення
сім'ї.
(Всі дівчата хором, розсіваючи коноплі):
Сонце до заходу,
А коноплі до сходу.
Калитою радію,
Конопельки сію,
Підтикачкою волочу,
тричі
Бо заміж хочу.
Дай доле знати
З ким життя мати
(Іде перехожий)
Перехожий:
-Дівчата! Позичте борони!
Дівчата:
- Борона у вівсі!
Перехожий:
- Виходьте заміж усі!
( Іде другий перехожий).
Дівчата:
- Дядьку, де ключі?
Перехожий:
- У вівсі, щоб ви посивіли всі!
(Дівчата накидаються на чоловіка з кулаками)
- Ні, ні, дівчата, у пшениці, щоб усі ви були молодиці!
Дівчата:
- Дякуємо!!!
(Тим часом Калита спеклася).
Господиня:
- Подивіться, яка наша Калита. Кругла, запашна, красою і теплом засяяла на всю світлицю, оселю нашу
звеселила.
(Калиту передають із рук в руки й дівчата співають пісню "Андрієнко")
А в тому садочку чисто метено,
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Ще й хрещатим Барвінком дрібно плетено.
А в тому саду ніхто не бував,
Лише молодий Андрієнко коня напасав,
Коня напасав, на дудочку грав,
З буйним вітром Андрієнко розмову мав.
(За дверима чути стукіт).
Дівчата:
- Ой, там щось грюкнуло!
Господиня:
- Та то вам вдалося!
(Знову стукіт, дівчина виглядає і тягне хлопця).
Дівчата:
1-ша - Ти хотів нам шкоди наробити?
2-га - Покараємо тебе!
1-ша - Давайте вкинемо його в воду!
Хлопець:
- Відпустіть!
Дівчина 2-га:
-Як відгадаєш наші загадки, то тоді відпустимо. (Загадує загадки)
1. Через воду переводить, а сам з місця не сходить. (Міст)
2. Рідке, а не вода, біле, а не сніг.
(Молоко)
З. Що дістане зубами потилицю. (Гребінець)
4. Куди повзе за собою хату везе. (Равлик)
Хлопець:
- Відпустіть (і жалібно співає)
Чи я, тату, не доріс
Чи я, тату, переріс?
Чи не рублена хата,
Що не люблять дівчата?
Дівчата:
- Не проси, все одно не відпустимо. Ми для вас же, для хлопців, стараємось, а ти заважаєш нам вечерю
готувати.
Хлопець:
Я більше не заважатиму, а як відпустите, веселих хлопців повну хату приведу.
Дівчата:
Правда, приведи?
Хлопець:
Їй Богу приведу 1 (Виходить)
Дівчата:
Поки прийдуть хлопці, давайте заспіваймо.
1-ша- А якої?
2-га - Ну хоча б оцієї: "Чи я не хазяйка..."
3-тя - Дівчата, а я ще одну гарну пісню знаю. Але для неї діда треба.
4-та - Та то не біда, я сама перевдягнусь на діда.
(Співають пісню: "Ой під вишнею")
Ой під вишнею, під черешнею
Стояв старий з молодою, як із ягідкою.
І просилася, і молилася:
"Пусти мене, старий діду,
на вулицю погуляти!"
"Ой я сам не піду і тебе не пущу,
Хочеш мене, старенького, та й покинуть на біду.
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Ой не кидай мене, моя голубонько,
Куплю тобі хатку і ще й сіножатку,
І ставок, і млинок,
Ще й вишневий садок!"
"Ой не хочу хатки, ані сіножатки,
Ні ставка, ні млинка,
Ні вишневого садка!
Ой ти старий дідуга, і зігнувся як дуга,
А я молоденька гуляти раденька.
Ой ти старий: кахи-кахи,
Хлопці:
Добрий вечір, дівчатонька!
Помагай Боже,
Вечорниці розпочинаємо
Дружно всі ми.
Ми роботи не боїмось,
Ані трошки,
Навіть вмієм чисто мити
Миски й ложки.
Добрий вечір, усім у хаті!
Дівчата:
Доброго здоров'я!
Хлопці:
Боже помагай!
Дівчата:
Спасибі, дякуємо!
1-й хлопець:
З Калитою будьте здорові!
2-й хлопець:
З Калитою золотою, з пресвітлим святом.
Господиня:
Спасибі, будьте й ви здорові!
1-ша дівчина:
До нас, до нас, парубочки!
Бо в нас вечорниці,
А в нашої ґаздиночки
Тесові палиці.
Господиня:
Коли усі зібралися, то підносьмо Калиту.
(Дівчата підносять Калиту на стрічці)
Всі:
Сонце заходить, а Калита сходить! (Тричі)
Господиня:
(Несе горщик з кашею)
Калита наша, оце тобі каша, а нам дай краси й сили, щоб ми в світі славно жили.
Усі:
Оце так Калита! Славна та красна, на весь світ прекрасна!
(Хлопці вітають калиту і всі співають)
Всі разом:
Ой Калита, Калита!
Із чого ти вилита?
Ой я з жита оповита.
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Та із сонцем налита.
Для прекрасного цвіту
По білому світу.
(Інші хлопці розмішують біля печі сажу) (Господиня виносить коцюбу і рогача)
А я молода: хи-хи, хи-хи!
А я молоденька, гуляти раденька!"
1-ша
Дівчата! А де ж наші хлопці? Може вони не прийдуть?
2-га
Прийдуть! Прийдуть!
Але ми потім відправимо їх геть, бо сьогодні час ворожіння, а при хлопцях
ворожити не можна.
3-тя
А пригощати ми їх будемо?
Всі дівчата:
Звичайно, звичайно! В нас і пироги вже готові: із маком, із сиром, із квасолею, із
капустою. На будь-який смак є, а є ще із секретом. Ось вони (показує) тільки
тихо, їм не кажіть.
А крім того, є ще для них горщик із секретом.
(Заглядають дівчата всі)
4-та
Покажи нам, покажи!
(Чути спів хлопців, вони заходять до світлиці, співають пісню)
Розпрягайте, хлопці, коні
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать
2 рази
Копав, копав криниченьку
У вишневому саду...
Чи не вийде дівчинонька
Рано-вранці по воду
2 рази
Вийшла, вийшла дівчинонька
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько
Веде коня напувать
2 рази
Знаю, знаю, дівчинонько,
Чим я тебе розгнівив,
Що я вчора ізвечора
Із другою говорив
2 рази
Просив, просив відеречка Вона йому не дала,
Дарив, дарив з руки перстень
Вона його не взяла
2 рази
Вона ростом невеличка,
Ще й літами молода,
Руса коса до пояса,
В косі стрічка голуба.
2 рази
Господиня:
Коцюбу, рогачі, а також пічну лопату взагалі ніколи не кидають, а тільки ставлять. Вони завжди біля печі,
біля вогнища. (Кладе атрибути навхрест, зверху коцюба)
Хлопець Гриць:
А що тут так смачно пахне?
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(Заглядає в горщик)
Дівчата:
(Б'ють його по пальцях)
Ти ще не заслужив, а вже їсти хочеш!?
Гриць:
О, а чим би то я мав заслужити?
1-ша дівчина:
А от, що я для тебе витягну, про те приказку скажеш, або загадку, чи прислів'я.
(Дівчина дістає з горщика...)
Ось для тебе...(витягує кінчик ковбаски). Скажи приказку.
Гриць:
А щоб тобі цяя ковбаса, та й до носа приросла.
2-й хлопець:
Дівчата, та де ж ваші вареники?
Почастували б нас уже.
Господиня:
От зараз ми вас почастуємо.
(Співають пісню з інсценізацією)
Дівчата:
Наші хлопці вареників хочуть.
Хлопці:
Навари милая,
Навари, уха-ха, мила чорнобривая.
Дівчата:
А я дров не маю, ви мої хороші,
А я дров не маю, хлопці наші гожі.
Хлопці:
Нарубай милая,
Нарубай, уха-ха, мила чорнобривая.
Дівчата:
Я рубать не вмію, ви мої миленькі,
Я рубать не вмію мої соловейки.
Хлопці:
Научись милая,
Научись уха-ха, мила чорнобривая.
Дівчата:
А я сил не маю, ви мої хороші,
А я сил не маю, хлопці мої гожі.
Хлопці:
Не балуй милая, навари милая,
Варениками пригости, мила, чорнобривая.
Господиня:
А давайте і справді пригостимо наших хлопців пирогами. Вони вже заробили у нас, але спочатку
почастуємо Андрія, бо сьогодні його свято.
(Дівчина підносить Андрію пиріжки і співає)
Дівчата:
З'їж, Андрієнку, пиріжок,
Він дуже смачненький,
А у ньому всередині
Мачечок дрібненький. (Хлопець кусає пиріжок, а там клоччя)
Андрій:
Чи ти, дівко, зроду-віку
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Пирогів не їла.
Що ти свої пиріжки
Клоччям начинила.
Нехай тебе лихий знає
З цими пирогами,
Ти би краще розкидала
їх помежи псами.
(Чути стукіт у двері)
Дівчата:
Ой, хто це? Ми нікого не чекаємо так пізно! (Заходить ворожка)
Давайте ще погуляємо, повеселимося, бо потім час ворожити.
Дівчина:
(Хватає коцюбу)
Діду, діду Калиту кусати їду.
Хлопець:
Звідки ти?
Дівчина:
З Калитви.
Хлопець:
Чого хочеш?
Дівчина:
Калити.
Хлопець:
А не боїшся чорноти?
Дівчина:
Не боюся.
Хлопець:
Ну, тоді присядь.
(Дівчина присідає, хлопець маже сажею)
Хлопець;
Оце тобі за те, що без танцю до Калити їдеш.
2-га: Прошу для мене заспівати пісню "Ганночка".
(Дівчина танцює).
Чи є в світі та дівчина, як та Ганночка
Кучерява, кароока волиняночка
Волиняночка, волиняночка
2 рази
Кароока волиняночка.
В неї коси, мов накоси, розпустилися,
А в покосах білі стрічки заплуталися.
Розпустилися, розпустилися,
Білі стрічки розпустилися.
2 рази
Усі хлопці на Ганусю задивляються
Ще й жонаті на Ганусю задивляються.
Розвиває серед вітру та й хустиночка
2 рази
Ой хороша із Ганнусі буде жіночка.
Буде жіночка, буде жіночка
Із Ганнусі буде жіночка.
2 рази
Дівчина:
(Беручи в руки коцюбу)
То шкапа на ноги піднята, беззуба і вислогуба.
(Далі їде на коцюбі, вклоняється кому хоче. Той, кому вклонилися – бере коцюбу, йому співають пісню
і він стрибає).
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Діду, діду Калиту кусати їду.
А будеш нам слово казати?
Буду.
Що в світі найсильніше?
Вода.
Що у світі найпрудкіше?
Світло.
Скільки в небі зірок?
Як у морі піску.
Скільки в морі піску?
Як на землі трави.
Скільки на землі трави?
Як проміння у сонця.
А скільки проміння у сонця?
Як в людини думок.
(Калиту знімають і ділять між усіма).
Всі разом:
Калита, Калита, солодка була, як ми її з'їли, до сонця полетіли. (Після цього грають в рухливі
ігри: "Струмок", "Просо" та ін.) всі разом співають пісню "Побажання"
Скільки б не співали, а кінчати час.
Краще побажання ви прийміть від нас.
І в вас і в нас хай буде гаразд,
Щоб ми і ви щасливі були
2 рази
Хай в усіх вас буде в місті і в селі
Радісно на серці, повно на столі.
Хай молочні ріки потечуть у вас
І достатку буде масла і ковбас.
Приспів
Хай про вас почуємо ми хороші вісті,
Що у вас аж троє діток у колисці.
Прощавайте друзі, вам низький уклін,
Щастя вам бажаєм всі ми як один.
Приспів
Хлопець:
Погуляли, повеселилися, вдосталь, час додому.
Дівчата:
Дякуємо Вам, пані матко, за Калиту сладку та вечерю смачну.
Хлопці:
Будьте здорові й хай вам Бог допомагає.
Господиня:
Ходіть здорові.
(Всі йдуть за куліси.)
Використані джерела
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новарчук Б.Д. Народознавство. Настир’я, 1999.
Погрібний М.І., Сучасна українська літературна мова. 13.5 т. Київ,1969–1973.
Українські народні пісні та думи. – Київ, 1992.
Новарчук Б.Д., 4.72. Народознавство : навч. посіб. для учнів та вчителів.
Грушевський М., ‚Про українську мову і українську школу‛, 1991.
‚Дерево пам’яті,‛ – Вип. 1., Веселка 1990.
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Борзнянський державний сільськогосподарський технікум
Шаулко Г. П., вихователь,
спеціаліст вищої категорії

Сценарій “Моя думка про шлюб”
Вступ
Інститути шлюбу і сім'ї переживають сьогодні в Україні складний процес перебудови, що
супроводжується низкою суперечливих і небажаних наслідків, зокрема:
- зростання розлучень та неповних сімей;
- збільшення кількості позашлюбної народжуваності;
- зменшення середньої тривалості шлюбу;
- проживання подружніх пар без оформлення шлюбу;
-зменшення народжуваності дітей з наступним постарінням населення та його депопуляцією;
- збільшення кількості самотніх людей, які не беруть шлюб;
- зменшення кількості повторних шлюбів.
Для української сім'ї завжди були характерними багатодітність, сталість шлюбних відносин,
духовна єдність поколінь, повага до батьків. Абсолютна більшість дітей народжувалися у сім'ях з
укладеним шлюбом, що позитивно позначалося на стабільності сім'ї, на відповідальності батьків за
виховання дітей.
Нині все яскравіше проявляється тенденція до збільшення кількості неповних сімей: сьогодні їх
6% до загальної кількості. Серед неповних сімей 7,8% – багатодітні. Зберігається тенденція до підвищення частки позашлюбних дітей у загальній кількості народжених. Кількість таких і дітей у матерів,
віком до 30 років, складає 11,8% всіх народжених.
Слово "шлюб" бере початок від давньослов'янського "сьлюб" урочиста обіцянка. "Слюбитись" –
означає домовитись. Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком,
спрямований на створення сім'ї. Шлюб – це своєрідний контракт, який укладається між трьома
сторонами – чоловіком, жінкою та державою. У багатьох суспільствах держава лише здійснює
юридичне укладання шлюбу, а його посвяту здійснює церква. При цьому посвята шлюбу перед
церковним вівтарем вважається найсильнішою формою зміцнення шлюбу. Разом з тим, укладаючи
шлюб,. держава не може визначати часові межі його існування, тобто через певний проміжок часу
один із членів подружжя, згідно з законодавством, може виступити ініціатором розлучення.
Відносини між подружжям регулюються сукупністю норм і санкцій інституту шлюбу. Останній
є сукупністю соціальних норм, які санкціонують відносини між чоловіком та жінкою, систему
взаємних обов'язків та прав, істотних для функціонування інституту сім'ї. Шлюбні відносини між
чоловіком та жінкою регулюються юридичними та культурними нормами. До юридично закріплених
норм, зокрема відносяться питання володіння майном, матеріальних обов'язків подружжя відносно
одне одного, мінімального віку тощо. Згідно з Сімейним кодексом України шлюбний вік для жінки та
чоловіка – 18 років. При цьому особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного
віку на день реєстрації шлюбу, але заява може бути прийнята раніше. За рішенням суду може бути
надано право на шлюб з 16 років, якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам особи, що бажає
вступити в шлюбні відносини.
1. Дискусія у стилі акваріуму. її суть
Запропоновану тему виховного заходу ‚Моя думка про шлюб‛ обговорюють під час дискусії у
стилі акваріуму.
”Акваріум” такий вид діяльності, який допоможе вдосконалити навички роботи вихователя в
малих групах. Вихователь об'єднує студентів у дві-чотири групи й пропонує завдання та необхідну
інформацію. Одна з груп сідає в центр кімнати (актової зали гуртожитку) та утворює своє маленьке
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коло для обговорення запропонованої вихователем проблеми. Група, що працює, над виконанням
завдання під час обговорення використовує метод дискусії. Після виступу (3–5-ти хвилин) аудиторія
оговорює, чи була думка аргументованою.
Під час використання інтерактивних методик у вихованні важливим є звернення до думки
студента, як при постановці мети заняття, так і при підбитті підсумків заняття. Дуже важливо знати,
чи досягли студенти очікуваних результатів.
Тому мета заняття повинна бути зрозумілою та досяжною для студентів.
Одним із головних прийомів є фіксація мети, очікуваних результатів на дошці з поверненням
до поставленої мети наприкінці заняття, аби переконатися, що її досягнуто.
Основними запитаннями для перевірки очікуваних результатів можуть бути:
1. Що ви знали з теми про шлюб?
2. Що нового дізналися?
3. Якого досвіду ви набули?
4. Що вас найбільше зацікавило?
5. Які у вас є запитання по цій темі?
6. Про що ви сьогодні хотіли дізнатися більше?
7. Що сьогодні ви сприймали важко або не сприйняли взагалі?
8. Як ви будете використовувати ті знання, які одержали сьогодні?
Вихователь і студент є рівноправними учасниками виховного процесу. Обов'язок вихователя
бути першим серед рівних. Тільки демократичний стиль управління студентським колективом є
дієвим під час використання інтерактивного навчання.

2. Сценарій виховного заходу “Моя думка про шлюб”
Ведуча (вихователь гуртожитку) говорить вступне слово про шлюб, а також звертає увагу на те,
що захід ‚Моя думка про шлюб‛ пройде у вигляді дискусії, називає тему дискусії, мету та пояснює
суть дискусії у стилі ‚акваріум‛ та її хід. Звертає увагу на основні правила проведення дискусії:
- всі відкрито висловлюють свої думки.
- всі точки зору повинні поважатися.
- слухайте інших не перебиваючи.
- не говоріть занадто довго та занадто часто
- водночас говорить лише одна особа.
- дотримуйтесь позитивних ідей та стосунків.
- не критикуйте себе та інших.
- незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на конкретну особу.
З групи бажаючих студентів, які присутні в актовій залі, обирає п’ять груп по чотири студенти
для кожної групи.
Перша група сідає в центрі актової зали. Вихователька називає ситуацію, яку повинні
обговорити студенти, а саме: ‚Які переваги ви бачите у зареєстрованому шлюбі ?‛
Після обговорення цього питання в групі один зі студентів висловлює загальну думку. Члени
групи повертаються на свої місця, а студенти-глядачі) обговорюють, чи була думка аргументованою.
Для другої групи вихователь ставить таке питання:
‚Моя думка про цивільний (не зареєстрований) шлюб‛.
Аудиторія постійно після відповідей учасників групи обговорює аргументованість відповіді.
Для третьої групи звучить таке питання:
‚Назвіть недоліки цивільного шлюбу‛
Для четвертої групи вихователь ставить питання:
‚Що таке церковний шлюб та моє відношення до нього?‛
Для п'ятої групи звучить питання так:
‚Як ви розумієте відповідальне батьківство?‛
Після дискусії вихователь ставить до аудиторії такі питання:
1. Що ви знали з теми про шлюб?
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2. Що нового дізналися?
3. Якого досвіду ви набули?
4. Що вас найбільше зацікавило?
5. Які у вас є запитання по цій темі?
6. Про що ви сьогодні хотіли б дізнатися більше?
7. Що сьогодні ви сприймали важко або не сприйняли взагалі?
8. Як ви будете використовувати ті знання, які одержали сьогодні.
Вихователь підбиває підсумок дискусії та дякує за увагу аудиторію і студентів, що були
безпосередніми учасниками ‚акваріуму‛.
Використані джерела
1. Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському
суспільстві : ґендерний аналіз // Соціологія : теорія, методи, маркетинг, 2007. – № 3.
2. Кузнєцова О.В. Ґендерні стереотипи та їх вплив на сімейні стосунки / О.В. Кузнєцова //
Проблеми освіти : Наук. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. –
Київ, 2011 – Вип. №.68. – С.304–307.
3. Кузнєцова О. В. Методичні рекомендації щодо формування сімейних цінностей у студентів /
О.В. Кузнєцова // Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування
сімейних цінностей у студентської молоді: навчально-методичний посібник / *за заг. ред. д-ра іст. наук,
проф. О.А. Удода+. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С.5–9.
4. Пачковський Ю. Ф. Сім'я у просторі соціально-економічних змін // Методологія, теорія та
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : З6. наук. пр. – Харків, 2005. – С. 404 –406.
5. Пачковський Ю. Ф., Скасків О. М. Економічна активність української сім'ї у світі, що
глобалізується // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : 36.
наукових праць. У 2-х т. – Т. 2. – Харків, 2006. – С. 205–208.
6. Смелзер Н. Социология : пер. с англ. – Москва, 1994.
7. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком,
французском и чешском языках. Ред.-коорд. –Г.В. Осипов. – Москва, 2000
8. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / під. заг. ред Воловича. В. І., – Київ, 1998.
9. Соціологія : курс лекцій: навч. посіб. для студентів / за ред. Щудло С. А., Романіва Т. М.,
Мірчук I. Л. – Дрогобич, 2007.

Сценарій ток-шоу
“Чи потрібна печатка в паспорті про одруження?”
Шаулко Г. П., вихователь,
спеціаліст вищої категорії
Вступ
Наше життя так чи інакше містить різні форми прояву суперечок та дискусій. Особливе
значення мають професійні дискусії, які мають призводити до вирішення певних професійних питань
тощо. У зв'язку з цим виникає питання правильного ведення дискусій. Це в першу чергу стосується
психології ведення дискусії, логічної та мовної культури дискусій.
Основні правила дискусії:
 всі відкрито висловлюють свої думки. ,
 всі точки зору повинні поважатися;
 слухайте інших не перебиваючи;
 не говоріть занадто довго та занадто часто;
 водночас говорить лише одна особа;
 продукуйте позитивних ідеї;
 не критикуйте себе та інших;
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 незгоди й критика за ідейними розбіжностями не повинні бути направлені на конкретну
особу;
 дотримуйтесь культури взаємин.
Примітки: 1. Дуже важливо, щоб всі погодились з кожним пунктом правил, "ратифікували" їх.
Це дозволить далі посилатися на ці правила як на "закон поведінки" під час дискусій.
2. Зауваження щодо порушень не повинні бути брутальними або образливими. Можуть бути
застосовані будь-які форми.
3. Перелік правил не є сталим і непорушним. Учасники можуть змінювати та доповнювати його
з урахуванням спільної думки.
Ток-шоу (англ. telk show) – жанр телепередачі, телевізійної дискусії, обговорення питань
загального інтересу, точок зору. Як правило в ток-шоу беруть участь запрошені експерти з якихось
конкретних питань, запрошені гості та інколи присутні глядачі. Спілкування гостей телепрограми
організує звичайно один, або іноді декілька телеведучих – ЗМІ-модераторів. Найчастіше, основною
темою дискусії є інтерв'ю із запрошеними гостями до студії – політиками, знаменитостями,
фахівцями.
Батьківщиною ток-шоу є Сполучені Штати. У 1960-ті роки на одній з провінціальних телестудій
працював журналіст Філ Донах’ю. Він брав інтерв'ю у гостя програми й в якийсь момент зрозумів, що
його запитання вичерпані, а програма йде далі. Аби врятувати ситуацію, Донах’ю підскочив до
іншого гостя і запитав : ‚А у Вас є запитання до пана Н.?‛ Питання знайшлося, його озвучили й
ситуація була врятована.
Зайвих грошей на виплати гонорарів відомим особам провінційна телекомпанія не мала, тому
Філ Донах’ю Шоу (The Phil Donahue Show) аби підігріти зацікавленість до телепередачі почало
активний пошук ‛запальних‛ тем чи сюжетів. Ток-шоу швидко набули популярності й вийшли на
міжнародну арену завдяки новим історичним реаліям. Серед перших ток-шоу - телемости між
запрошеними аудиторіями у США та СРСР. Цю методу швидко підхопили на телестудіях. Ток-шоу
почали організовувати з кожного, часто скандального приводу. Це надало новонародженому жанру
емоційності, пристрасті й не коштувало значних витрат провінційним телестудіям. Ток-шоу
перейняли інші державні телекомпанії, а їх тематика набула значної різноманітності.
1.Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу
Суть методу і його мета
Ця форма дискусії сполучає в собі переваги лекції й дискусії в групі. Група з 3–5 осіб веде
дискусію на раніше обрану тему в присутності аудиторії. Глядачі вступають в обговорення пізніше:
вони висловлюють свою думку або задають питання учасникам бесіди.
Ток-шоу дає можливість чітко висловити різні точки зору за обраною темою, але для цього
основні учасники обговорення повинні бути добре підготовлені. У всіх рівні умови – 3–5 хвилин.
Ведучий повинен слідкувати, щоб учасники не відхилялись від заданої теми.
Методика проведення дискусії:
 ведучий визначає тему, запрошує основних учасників, виробляє основні правила проведення
дискусії, регламент виступів;
 учасників дискусії потрібно розсадити так, щоб "глядачі" були навколо стола основних
дійових осіб;
 ведучий починає дискусію: представляє основних учасників і об'являє тему;
 першими виступають основні учасники 20 хв, після чого ведучий запрошує глядачів взяти
участь в обговоренні;
 по закінченні дискусії ведучий підбиває підсумки, коротко аналізує висловлювання основних
учасників.
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2. Сценарій ток-шоу “Чи потрібна печатка в паспорті про одруження?”
Тема: “Чи потрібна печатка в паспорті про одруження?‛
Мета виховного заходу: виховувати у студентів почуття відповідальності щодо сімейного
життя, ставлення до (дружини, чоловіка) після одруження, сприяти зменшенню кількість розлучень,
рівню насильства в родинах.
Місце проведення: актова зала гуртожитку.
Обладнання: телевізор для показу відеороликів.
Запрошені на ток-шоу: представник РАЦСУ, священнослужитель, молоді сім'ї, студенти,
викладачі.
Вступне слово вихователя гуртожитку.
Підготовка до подружнього життя
В Україні розроблено ‚Державну цільову програму підтримки сім’ї на період до 2016 року‛.
Серед завдання цієї програми – підготувати молодих людей до сімейного життя, та відповідального
батьківства, навчити їх будувати здорові стосунки, що сприятиме зменшенню кількості розлучень й
рівню насильства в родинах. Наречені можуть безкоштовно відвідати спеціалізований курс після того,
як подадуть заяви в РАЦС. Програму провадять спеціалісти: психологи, соціальні працівники та
лікарі. Теми курсу стосуються сутності подружнього життя і взаємовідносин у сім'ї, психологічних
проблем та їх подолання, криз у подружжі, планування родини. Передбачено зустрічі з батьками
наречених та декілька занять про значення духовності в житті подружжя. На тренінгах-курсах,
шлюбні особи можуть краще пізнати одне одного, з'ясувати важливі питання спільного життя щодо
обов'язків у сім'ї, народження та кількості дітей, ставлення до кар'єри тощо.
В українській мові заміжню жінку називають одруженою або дружиною цього чоловіка. В
Україні, як і багатьох інших країнах, існує традиція зміни прізвища. Здебільшого дружина приймає
прізвище свого чоловіка, в окремих випадках чоловік може взяти собі прізвище дружини. Іноді
утворюються подвійні прізвища, або кожен з молодят залишає власне прізвище.
Існують поняття церковного шлюбу й цивільного шлюбу. Хоча здебільшого люди, які вступають у церковний шлюб у сучасну епоху укладають також і цивільний шлюб, але історично це було не
обов'язковим. Церковний шлюб здійснюється за ритуалами відповідної релігії, цивільний шлюб
реєструється в державних установах. Люди можуть проживати разом, утворюючи сім'ю, але не
вступаючи в шлюб (Фактичний шлюб).
Отже, давайте зараз послухаємо, що нам розповість про шлюб представник Борзнянського
РАЦСУ.
Шлюб – це своєрідний контракт, який укладається між трьома сторонами – чоловіком, жінкою
та державою. У багатьох суспільствах держава лише здійснює юридичне укладання шлюбу, а його
посвяту здійснює церква. При цьому посвята шлюбу перед церковним вівтарем вважається
найсильнішою формою зміцнення шлюбу. Разом з тим, укладаючи шлюб, держава не може
визначати часові межі його існування, тобто через певний проміжок часу один із членів подружжя,
згідно з законом, може виступити ініціатором розлучення.
Історично шлюб це союз між чоловіком і жінкою.
Шлюби часто розпочинаються особливою церемонією – весіллям. Весіллю за традицією
передують церемонії сватання та заручин, призначені, відповідно, для пропозиції укласти шлюб і для
оголошення наміру провести весілля.
Шлюб припиняється або внаслідок розлучення або внаслідок смерті чоловіка або дружини.
Після смерті чоловіка дружину називають вдовою, після смерті дружини чоловіка називають вдівцем.
Суть шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. Шлюб здійснюється для
утворення сім'ї, народження дітей, спільного проживання й утворення спільної власності. Права та
обов'язки людей, які вступають в цивільний шлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути дуже
різним у різних країнах, і яке змінювалося впродовж епох.
Сучасні законодавства, зокрема законодавство України, здебільшого передбачають рівні права
та обов'язки шлюбних партнерів. Однак, у різні епохи й в різних країнах, права чоловіка та жінки
відрізнялися й ця нерівність зберігається і сьогодні. Навіть у державах, де проголошена рівність
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партнерів, суспільна мораль часто встановлює свої, відмінні від закону, норми поведінки шлюбних
партнерів.
Матеріальні права шлюбних партнерів теж установлюються законом і значно відрізняються як у
різних країнах, так і навіть у різних областях однієї країни. В деяких країнах при вступі у шлюб,
чоловік та жінка вкладають шлюбний контракт, який визначає їхні права під час спільного
проживання та при розлучені. У деяких країнах майно, придбане за час спільного проживання,
вважається спільним і при розлученні ділиться між колишніми партнерами, в інших країнах такого
правила немає. У випадку розлучення суд може призначити виплату аліментів тій стороні, яка
потрапляє при розлученні в скруту.
Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюються в законодавстві України
Сімейним кодексом, який визначає поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка,
зареєстрованого у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). В Україні не
вважається укладеним шлюб, який не зареєстрований в РАЦСі, зокрема, з точки зору законодавства
не є одруженими особи, які уклали шлюб в церковних установах – до його реєстрації в РАЦС. Умовами дійсності шлюбу є:
1.Шлюб може бути укладений лише між чоловіком та жінкою.
2.Досягнення обома особами шлюбного віку.
3.Дієздатність обох осіб.
4.Добровільна згода чоловіка і жінки на укладання шлюбу.
5.Одна особа може перебувати лише в одному шлюбі одночасно, для укладання нового шлюбу
необхідно припинити будь-який раніше укладений шлюб.
6.У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
Ведуча-вихователь: (звертається до представника РАЦСу), А скажіть, будь ласка, що ж таке
регулятори інституту шлюбу?
Відповідь:
На шлюб впливають, мораль, політико-правові інститути та ін. Основа шлюбу варіюється в
залежності від типу суспільства, але більшість шлюбних церемоній, контрактів і звичаїв містять в собі
набір прав і обов'язків, таких як турбота і захист, полягають у продовженні роду, сімейної лінії та
створення спільної власності.
Питання від залу – студентів: Скажіть, а які є умови для укладення шлюбу?
Відповідь:
Реєструючи шлюб, держава бере на себе право контролю та охорони щодо новоствореної
родини. Особи, що вступають у шлюб, несуть відповідальність за матеріальне забезпечення й
виховання дітей, за майбутнє сім'ї.
Умовою для укладення шлюбу в Україні: є взаємна згода осіб, які бажають укласти шлюб (адже
шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка) та досягнення цими особами шлюбного віку.
Питання від студентів: Який на Україні зараз шлюбний вік?
Відповідь:
Шлюбний вік в Україні для жінок і чоловіків – 18 років, однак за заявою особи, яка досягла 16
років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це
відповідає її інтересам. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити
осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми обов'язками як майбутніх подружжя і батьків
та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу.
Питання від студентів: А які є обмеження на шлюб?
Відповідь:
Жінка та чоловік у європейській традиції можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі
(моногамія), право на повторний шлюб вони мають після припинення попереднього шлюбу. Не
можуть перебувати у шлюбі особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні,
неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця,
усиновлювач та усиновлена ним дитина. Це є певною гарантією, що шлюб укладається з додержанням умов, необхідних для створення повноцінної сім'ї.
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Ведуча: А, давайте запитаймо у сімейної пари, чи зареєстрований у вас шлюб у РАЦСі і як це
відбувалось? (Надається слово сімейній парі). Розглянемо з вами ще й таке питання: Що являють собою
‚сімейні‛ відносини без укладання шлюбу?
Відповідь дає представник Бортнянського РАЦСу.
Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року сімейні відносини між чоловіком і жінкою
без укладання шлюбу значною мірою прирівняні до укладеного шлюбу (стаття 74 Сімейного кодексу).
В Україні вільні сімейні стосунки, що не закріплені ані державою, ані релігійною спільнотою,
часто помилково називають ‚цивільним шлюбом‛. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року
містить вираз ‚жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між
собою, або в будь-якому іншому шлюбі‛. Терміни ‚цивільний шлюб‛, ‚фактичний шлюб‛, ‚співжиття‛ в Сімейному кодексі України відсутні.
Українці ще від Трипілля були високоморальною громадою, тому, до прикладу, козацький
шлюб не міг суперечити християнським поняттям і загальнолюдській моралі, а саме, поняттю довічної вірності. Хто відпускав свою жінку, мав дати їй розлучний лист. Розлучення з метою заведення
іншою пари вважалося перелюбом і засуджувалося соціумом.
Ведуча: Надамо слово священнослужителю. Святий Отче розкажіть нам, будь-ласка, про
церковний шлюб, що таке таїнство вінчання?
Вінчання – церковний шлюб, одне з таїнств – союз чоловіка та жінки, освячений церквою, де,
як вважається, Господь своєю присутністю з'єднує душі в єдине ціле. У таїнстві вінчання Господь
подає свою благодатну допомогу, щоб подружжя мало змогу бороти всі негаразди, які трапляються у
спільному житті. Церквою шлюб сприймається як таїнство, причому таїнством є не стільки вінчання,
скільки сам шлюб як союз чоловіка і жінки, освячений церквою.
Церква надає важливе значення цьому таїнству, небезпідставно вважаючи, що кожна благословенна церквою сім'я є її символом. Православне богослов'я вважає, що утворення шлюбного союзу
можливо тільки в Церкві з благословення єпископа чи священика. Згідно з такою точкою зору, церква
своїми священнодіями й молитвами прикликає на наречених благословення Боже. Шлюб починається з церковного благословення і продовжується протягом всього життя подружжя. Вважається,
що Дух Святий наділяє християнське подружжя ласкою, щоб вони могли вірно виконувати свої
обов'язки та разом служити Богові, заслуговуючи собі на вічне життя.
Апостол Павло порівнює Таїнство Шлюбу з тайною єднання Христа з Церквою і говорить: ‚Ця
велика таємниця...‛ (Еф. V, 32). ‚Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до
жінки своєї, і стануть вони одним тілом‛ (Буття 11,24), – так визначає Господь суть цієї тайни.
Древня Церква в ті часи ще не знала спеціального чину вінчання. Тодішнє таїнство шлюбу
полягало в благословенні та короткій молитві єпископа, спільну участь нареченого й нареченої в
Святій Євхаристії.
Окремий чин вінчання є досить пізнього походження та відомий не раніше IX століття.
За часів Петра І і до 1917 року для православних мешканців Російської імперії, а в ній й більшої
частини України, дійсним проголошувався шлюб, освячений церквою. Якщо ж молоді не були
обвінчані, то їх діти були незаконно народжені.
На відміну від хрещення, яке проводиться кожен день, у вівторок, четвер і суботу молодят не
вінчають. Не здійснюють таїнство вінчання також під час чотирьох великих постів, масляної й
великодньої неділі та великих релігійних свят.
Таїнство вінчання починається з обручення, знаного теж як заручини.
Святий Отче, а що означають заручини чи обручення?
Після молитов на пальці молодим одягають обручки. Перед цим ці обручки клали на престол, і
таким чином їх освячували. Після обручення молодих ведуть на рушник.
Заручини вважаються скріплення перед Богом і Церквою взаємних обіцянок майбутніх
наречених. Заручинам передують благословення батьків і духовного отця. У древності схвалення
шлюбу батьками визнавалося не менш важливим, ніж згода нареченого і нареченої. А оскільки
християни, крім батьків по тілу, мали духовного отця в особі єпископа або священика, ввійшло у
звичай перед шлюбом отримати і їх благословення.
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Святий отче, а як проходить обряд вінчання?
Вінчатись у церкві можна лише один раз. До вінчання у церкві допускаються лише люди
охрещені. В українських селах священик попереджає прихожан про вінчання подружньої пари за два
місяці до цієї дати. Якщо хтось з односельчан знає про якісь перешкоди, він повинен попередити
священика. Як і до кожного церковного таїнства, найкращою підготовкою до таїнства вінчання є піст
та молитва.
Під час звершення таїнства вінчання наречені тримають у руках запалені свічки. Світло – це знак
радості, тому запалені свічки символізують радість зустрічі двох закоханих людей.
А під час вінчання обручки надівають молодятам?
Ще у стародавні часи ознакою одруження були обручки – спеціальні персні. Требник приписує
золотий перстень для нареченого й срібний – для нареченої. Золотий перстень символізує своїм
блиском сонце, світлу котрого уподобається чоловік у шлюбному союзі; срібний – символізує місяць,
менше світило, яке світить відбитим сонячним світлом. Перстень – знак вічності та неперервності
шлюбного союзу, бо неперервна й вічна благодать Святого Духа.
Після накладання перснів, на знак однодушності, згоди і взаємодопомоги у сімейному житті,
наречений і наречена обмінюються перснями за участі весільного друга нареченого чи священика.
Після потрійної переміни перснів срібне залишається у нареченого, а золоте – у нареченої на
знак того, що жіночій слабкості передається мужній дух. У сучасній практиці обидва персні – золоті
(навіть можуть мати прикраси із дорогоцінного каміння).
Климент, єпископ Олександрійський, у ІІ-ій главі свого ‚Педагога‛ говорить: ‚Чоловік повинен
дати дружині золотий перстень не для її зовнішньої краси, але для того, щоб покласти печатку на
господарство, яке з тієї миті переходить у її розпорядження і доручається її турботам‛. Вислів
‚покласти печатку‛ пояснюється тим, що у ті часи перстень, а точніше вправлений у нього камінь з
вирізаною емблемою, служив печаткою, якою позначалася власність даної особи і, одночасно,
печаткою, якою завірялись ділові папери. Християни вирізали на своїх перснях печатки із зображенням риби, якоря, птаха (голуба, фенікса) та інших християнських символів. На заручинах перстень
надівався на четвертий (безіменний) палець лівої руки. Цей звичай виник на основі тогочасних знань
анатомії людини: вважалось, що один із найтонших нервів цього пальця безпосередньо доторкається
до серця.
Святий Отче, а що означає обряд спільної чаші?
Також під час вінчання наречені п'ють вино з однієї чаші. У минулому це була спільна
євхаристична чаша, співучасть у Євхаристії, котра затверджувала сповнення шлюбу у Христі.
Наречені поперемінно (спочатку наречений, як голова, потім – наречена) у три прийоми випивають
вино. Пиття вина нагадує про чудесне перетворення води у вино, звершене Ісусом Христом у Кані
Галилейській. Пиття зі спільної чаші символізує повне єднання наречених. Віднині у нареченого і
нареченої спільне життя: одна доля, одні думки, одні бажання, одне тіло. У нерозривному союзі вони
будуть ділити між собою чашу радощів і скорбот, смутку і потіх.
Святий Отче, а для чого з'єднують нареченим руки та водять навкруг аналоя?
Після обряду спільної чаші, священик з'єднує праву руку нареченого з правою рукою нареченої,
покриває їх єпитрахилем і зверху на єпитрахиль кладе свою руку. Це означає, що через руку священика чоловік отримує жінку від самої Церкви, яка з'єднує їх у Христі навічно.
Тримаючи свою руку на єпитрахилі поверх з'єднаних рук наречених, священик тричі обводить
їх довкола аналоя (тетраподії). Як і в чині Хрещення, це ходіння по колу символізує вічність. Наречені
зобов'язані вічно зберігати свій подружній союз, пам'ятати про спільний хрест, покладений на них
сьогодні, носити ‚тягарі один одного‛ (Гал. VI, 2) і завжди бути сповненими благодатної радості цього
дня.
Святий Отче, а що роблять після вінчання?
Після обряду вінчання голову нареченої покривають хусткою. Згідно зі словами апостола Павла,
який говорить: ‚Жінці голова – чоловік. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею...‛ (І
Кор. Хі, 3-10), тобто, мати покривало на голові, між християнами здавна зберігався звичай, згідно з
яким, дівчина до заміжжя проводила більше часу з відкритою головою, а заміжня жінка – з покритою. Про це свідчить Тертуліан (‚Про молитву Господню‛, XV, XVI). Тому у деяких місцевостях виник
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особливий церковний звичай покладення покривала на голову нареченої після шлюбу. Вважається,
що першим в Українській Церкві цей чин включив у свій Требник свт. Петро Могила. Згідно з цим
чином, новоодружена зупиняється перед дверима храму. До неї виходить священик в єпитрахилі й
фелоні та вводить її у храм. Тут він читає молитву, закликаючи на новоодружену благословення Боже
і благаючи Господа прикрасити її голову красою, приємною Йому. Після молитви священик благословляє голову новоодруженої й покриває її покривалом (хусткою).
На початках християнства після вінчання молодята ще вісім днів не були чоловіком і дружиною. Вони носили на собі вінці, які тоді були не металеві (позолочені чи срібні), а плелись з квітів.
Восьмого дня приходили знову у храм, і над ними читалась відповідна молитва на зняття вінців, і
тільки тоді їм дозволялось вступати в сімейні стосунки.
Питання задають студентам учасники ток-шоу:
1. Ми обговорили з вами питання про шлюб, як ви вважаєте, чому молодь часто обирає для
себе ‚цивільний‛ шлюб?
2. Як ви відноситесь до вінчання?
Ведуча: Ми сьогодні з вами обговорили питання шлюбу, це дуже відповідальний момент у
житті кожної людини і велика відповідальність до взяття шлюбу, ставлення до (дружини, чоловіка)
після одруження.
Висновки
Наше життя так чи інакше містить різні форми прояву суперечок та дискусій. Особливе
значення мають професійні дискусії, які мають призводити до вирішення певних професійних питань
тощо. У зв'язку з цим виникає питання правильного ведення дискусій. Це в першу чергу стосується
психології ведення дискусії, логічної та мовної культури дискусій.
Основні правила дискусії.
1. Всі відкрито висловлюють свої думки.
2. Всі точки зору повинні поважатися.
3. Слухайте інших не перебиваючи.
4. Не говоріть занадто довго та занадто часто.
5. Водночас говорить лише одна особа.
6. Дотримуйтесь позитивних ідей та стосунків.
7. Не критикуйте себе та інших.
8. Незгоди й конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на конкретну особу.
Зокрема в Україні, існує як світська, так і релігійна підготовки до шлюбу. Завдання цієї програми – підготувати молодих людей до сімейного життя, навчити їх будувати здорові стосунки. Мета –
сприяти зменшенню кількості розлучень і рівню насильства в родинах.
Ток-шоу дає можливість чітко виразити різні точки зору за заданою темою, але для цього основні учасники обговорення повинні бути добре підготовлені. У всіх рівні умови – 3–5 хвилин. Ведучий
повинен слідкувати, щоб учасники не відхилялись від заданої теми.
Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюються законом – Сімейним
кодексом, який визначає поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, зареєстрованого у
державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). В Україні не вважається укладеним
шлюб, який не зареєстрований в РАЦС, зокрема, з точки зору законодавства не є одруженими особи,
які уклали шлюб в церковних установах – до його реєстрації в РАЦС. Умовами дійсності шлюбу є:
1. Шлюб може бути укладений лише між чоловіком та жінкою.
2. Досягнення обома особами шлюбного віку.
3. Дієздатність обох осіб.
4. Добровільність чоловіка і жінки на укладання шлюбу.
5. Одна особа може перебувати лише в одному шлюбі одночасно, для укладання нового шлюбу
необхідно припинити будь-який раніше укладений шлюб.
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Сосницький сільськогосподарський технікум
бухгалтерського обліку
Макарець С.М.,
викладач

Алкоголь і молодь: ХТО КОГО ?
(Інтерактивна тематична бесіда зі студентами гуртожитку)
Мета: виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності;
формування та пропаганда здорового способу життя; профілактика шкідливих звичок.
Обладнання: мультимедійний проектор, екран, персональний комп’ютер, колонки.
План бесіди:
1. Вступне слово викладача.
2. Активізація аудиторії.
3. Перегляд презентації.
4. Вікторина.
5. Підбиття підсумків бесіди (студенти висловлюють власну думку з приводу почутого та зроблені
висновки)
Хід бесіди
Вступне слово викладача
Проблема вжитку алкоголю дуже актуальна у наші дні. Зараз споживання спиртних напоїв у
світі характеризується величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу
під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров'я майбутніх
матерів. Адже алкоголь особливо активно впливає на організм, що не сформувався, поступово
руйнуючи його.
Вчені всього світу протягом майже сорока років усе гучніше і тривожніше заявляють про
небезпеку, яка підстерігає підростаюче покоління. Сучасні дослідження дозволяють обґрунтовано
стверджувати, що в тілі людини немає таких органів і тканин, які б не уражалися алкоголем.
Для довідки більша частина населення планети, а саме: дві третини її мешканців живуть
тверезо. Понад 600 великих та малих народів світу не вживають алкоголю, не курять і не застосовують
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наркотиків. За даними Міжнародної академії тверезості у 41 державі світу діє абсолютний сухий
закон, а ще в 40 країнах – закони тверезості.
Багато хто вживає алкоголь навіть не задумуючись над тим, чим він ‚пригощає‛ свій організм.
Як це не парадоксально, у наш час наукового прогресу та інформатизації дуже рідко можна зустріти
людину, що володіє істинно науковими знаннями про алкоголь та інші легальні наркотики. Ці знання
надійно приховані у бібліотеках, науково-дослідних установах, а в народі тим часом ходять
найрізноманітніші міфи: нібито алкоголь – це харчовий продукт, що малі дози цього ‚продукту‛ не
шкідливі, мовляв, випити на свято – споконвічна традиція, буцімто вино містить багато вітамінів, що
вживання цього наркотику може звеселити, зняти напругу, та ще й вилікувати від застуди!
Якого б питання, що стосується цих наркотиків, ми не торкнулися – усюди прижилася нахабна
брехня на користь алкоголю. Це надзвичайно небезпечно, оскільки за даними ВООЗ алкоголь і тютюн
стали провідними факторами ризику за тягарем хвороб в Україні.
Активізація аудиторії
Присутні висловлюють свою думку стосовно запропонованих питань:
Чи є проблема алкоголізму актуальною сьогодні ?
Чи схвалюєте ви вживання алкоголю?
Перегляд презентації за темою
Матеріал презентації.
Із доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я від 12.05.2014 року. За кількістю
випитих літрів на рік, Україна посідає шосту сходинку в світі.
Скільки вживають алкоголю у країнах світу?
Сумна статистика. Близько 40 000 людей в нашій країні щорічно помирає через алкоголь.
Рівень споживання алкоголю у нас практично найвищий у світі. За офіційними даними 12–13 літрів, а
за неофіційними 20 літрів на душу населення
Речовина, яка викликає найбільшу смертність серед молоді – це алкоголь! Чому це так?
У всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років викликані
вживанням алкоголю. У Європі кожна четверта смерть чоловіків у віковій групі від 15 до 29 років
пов'язана з алкоголем. У деяких частинах Східної Європи мова йде вже про кожну третю смерть. В
Європі щороку помирає від причин, обумовлених алкоголем, близько 55000 молодих людей. У
цілому в світі від алкогольної залежності страждають 140 мільйонів осіб, в Україні це близько 1 млн
осіб.
Сумна статистика.
Як показують останні дослідження ВООЗ, Україна займає перше місце в світі по вживанню
алкоголю серед дітей та молоді. 40% дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до систематичного
вживання алкоголю, заборона ж продавати алкогольні ‛напої‛ особам віком до 18 років існує лише на
папері.
Армія алкогольних та тютюнових наркоманів постійно поповнюється, одурманюючі суміші
невпинно поглинають нові покоління...
Чи згодні Ви, що мотиви першої спроби алкоголю такі:
а) бажання потрапити до певного кола однолітків, де споживання спиртного є звичаєвим
явищем;
б) бажання здаватися дорослішим;
в) вважають, що це модно і ‚круто‛;
г) з метою розслабитися, позбавитися відчуття сором’язливості;
д) з метою позбутися стресу;
е) з метою розвеселитися;
є) стимул до спілкування;
ж) через тиск оточення;
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з) заради солідарності з компанією;
и) як ‚анестезію‛ від звичайної образи, горя або фізичного болю.
Для довідки: за інформацією головного психіатра-нарколога Київської області, заслуженого
лікаря України Геннадія Зільберблата, кожен десятий українець, що вживає алкоголь, стає
алкоголіком. За останні 10 років кількість осіб, що знаходяться в залежності тільки від пива, зросла в
10–12 разів.
Народ України стрімко наркотизується і самознищується, і надії, що цей процес зупиниться
або принаймні сповільниться сам по собі – безпідставні. За даними кафедри психіатрії медичної
академії післядипломної освіти ім. Шупика в Україні 30% чоловіків віком від 25 до 50 років залежні від
алкоголю.
Музична пауза (Из чего только сделаны пьяные?О. Дольс-кий)
Яка реакція організму на випивку?
Під час вживання пляшки пива або склянки вина натщесерце через 15–20 хвилин у крові
накопичується найбільша концентрація алкоголю.
Для того, щоб очистити кров та видалити таку кількість алкоголю (це близько 10 г чистого
алкоголю) печінці потрібна 1 година напруженої роботи! Під час вживання двох пляшок відповідно
потрібно 2 години.
У чому шкідливість вживання алкоголю для мозку?
Понад 30% алкоголю затримується у нервових клітинах головного мозку, які складають лише
2% ваги тіла людини. У результаті одного сильного сп'яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку
(і хоча у кожного з нас їх до 17 мільярдів, так марнотратно з ними обходитись не варто).
Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч – кардіопатій, а також інші захворювання та нещасні
випадки, пов’язані з вживанням алкоголю. Крім того, в Україні зараз фіксується
25–30% випадків дитячої патології новонароджених, і дуже часто причиною цього є саме
алкоголь, тобто вживання алкоголю як мамою, так і татом. Але цей факт зазвичай не
розголошується...
Як алкоголь впливає на розумову діяльність?
Він уповільнює розумові процеси навіть за незначного вживання слабоалкогольних напоїв.
Знижує інтелект людини, вона не може повноцінно вчитися або працювати.
Чим схожий алкоголь на інші наркотики?
Тим, що викликає психічну та фізичну залежність. Він викликає зміну психічного стану людини
– навколишній світ сприймається спотворено та неадекватно. При постійному вживанні руйнує
особистість.
Чим відрізняється алкоголь від інших наркотиків?
Він належить до легальних наркотиків, тобто його вживання та купівля не переслідуються
законом. Ставлення у суспільстві до його вживання навіть позитивне, тому свідчить створення
відповідного культу, з усіма його атрибутами й традиціями. Певна частка суспільства створила
алкогольного ідола, якому служить, підтримуючи алкогольні традиції.
Чи є алкоголь харчовим продуктом ?
Він не є харчовим продуктом.
Алкоголь не містить у собі ніяких поживних речовин, без яких організм людини не міг би
існувати повноцінно.
Здоровій, тверезій людині властиво невпинно прагнути нових здобутків у своєму фізичному та
духовному розвитку. Замість цього нас з дитинства позбавляють права вибору між вживанням
алкоголю та свідомим тверезим життям.
Ледве не з пелюшок діти змушені спостерігати обряди ‚культурного вживання‛ загадкової
рідини, а ось здоровим, тверезим традиціям їх ніхто не навчає! А всі розмови, що точаться навколо
цього, підступно переводяться на ‚норми‛ вживання отрути – скільки вважати шкідливим, а скільки –
‚культурним‛.
Спокусити людину алкоголем – найлегший спосіб позба–вити її можливості задуматися над
своїм розвитком, не кажучи вже про досягнення в ньому нових, неперевершених результатів. Це
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найпростіший спосіб запустити механізм деградації не тільки якоїсь окремої особистості, але й усього
суспільства в цілому.
Музична пауза (Мама, я не могу больше пить. Група ‚Аквариум‛)
Як впливає алкогольна індустрія на молодь?
Вона підступно рекламує привабливість алкогольних напоїв через відомих спортсменів,
фотомоделей та артистів. Додаючи алкоголь у безалкогольні напої, вона привчає дітей до його смаку
та непомітно залучає до більш міцної продукції. Не дай себе обдурити!
Чому в компаніях вживають алкоголь?
Тому що, на перший погляд, так легше спілкуватися, бути веселим та почуватися невимушено.
Але насправді, коли хтось у компанії напився, то це стає небезпечно для усіх і вечірка, замість
приємного відпочинку, стає неприємністю – поряд з вами з'являється психічно неврівноважена та
отруєна людина, яку треба відводити додому, або залишати на ніч та проводити ‚комплекс
оздоровчих заходів‛.
Вино надає кожному, хто його п'є, чотири якості.
1. Спочатку людина стає схожою на паву – вона бундючиться, її рухи плавні й величаві.
2. Потім вона набуває характеру мавпи й починає зі всіма жартувати та загравати.
3. Потім вона уподібнюється левові й стає самовпевненою, гордою, впевненою в своїй силі.
4. Але врешті-решт вона перетворюється на свиню і, подібно до неї, валяється в грязюці.
Абуль-Фарадж
Що поряд з алкогольною веселістю?
• уроджені дефекти та вади розвитку новонароджених, небажана вагітність та зараження
венеричними хворобами частіше відбуваються саме у стані сп'яніння;
• більша частина всіх травм та нещасних випадків відбуваються через названий стан;
• підірване суспільне й приватне життя, розлучення, втрата репутації – те, що може
залишитися з Вами на все життя всього за один раз необережного поводження з алкоголем;
• фатальні, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі, смерті утоплених, самогубства, насильство
– звичні, частіше закономірні явища нетверезого стану;
• алкоголь став причиною половини всіх скоєних вбивств;
• емоційна травма, заподіяна дітям нетверезим станом дорослих, межує з поняттям ‚злочин‛.
Все більше спостерігається алкоголізм серед молоді.
Причин для цього більш ніж достатньо.
 велика незайнятість людей (особливо в селах);
 доступність алкоголю (таблички з написом ‚заборонено продаж до 18 років‛) нікого не
спиняють;
 низький рівень пропаганди здорового способу життя;
 діти спостерігають вживання алкоголю у сім’ях.
Музична пауза.
Ікона Божої Матері “Неупиваемая чаша”
Образ відомий тим, що, на думку вірян, хто перед ним молиться – можуть отримати зцілення
від хвороб, зокрема й від алкоголізму та наркоманії.
Молитва
О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не
презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей, и тяжким недугом пианства одержимых, и
того ради от матери своея – Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер и сродник
наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных,
ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего, да простит нам
согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и
целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих,
жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе
Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго.
Покрый и соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражьих, в страшный же час исхода
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нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас
вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
Поетичний відступ.
Здоров'я – це багатство,
Яке Господь нам дав,
І треба, щоб з дитинства
Його ти цінував.
Здоров'я не придбаєш
За гроші, пам'ятай.
Його від Бога маєш,
Про це не забувай.
Пам'ятайте, що молодість – безцінний дар природи.
Його треба приймати з вдячністю, намагатися використати всі переваги цієї прекрасної миті
життя.
Будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани
на майбутнє!!!
Вікторина “ Небезпека “ зеленого змія ”
1. Хто і коли почав одержувати чистий спирт? /Араби в XІ–XІІ ст./
2. Що означає слово "алкоголь"? /З арабського "аль-коголь" – одурманення, запаморочення/.
3. Яка релігія забороняє вживання спиртних напоїв? /Іслам/.
4. Як називають хворобу алкоголіків? /"Біла гарячка"/.
5. Відомий релігійний реформатор Мартін Лютер писав: „кожна країна повинна мати свого
диявола, наш німецький диявол – добра бочка ...‛ /Вина/.
6. Як звали в римській міфології бога вина і веселості? /Бахус, Вакх/.
7. Хто автор? Цитата з байки "Музикант": „<они немножечко дерут, за то уж в рот хмельного не
берут<‛?/Крилов/.
8. Яку тварину порівнюють зазвичай з алкоголіками? /Кроля/.
9. Продовжити прислів’я: "чоловік п’є – півхати горить, жінка п’є .../вся хата горить/.
11. Як ставились запорозькі козаки до випивки під час походу? /Пияцтво засуджувалось і тяжко
каралось/.
12. Чому наші предки – слов’яни назвали перший місяць після одруження медовим? /Молодятам суворо заборонялося вживати спиртні напої. Вони пили самі й пригощали гостей медом,
розведеним водою/.
Підбиття підсумків бесіди (студенти висловлюють власну думку з приводу почутого та роблять
висновки)
Використані джерела
1.Аксьонова О.В. Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини / О.В.Аксьонова // Хімія. –
2005.– № 7. – С. 11-14.
2.Дицьо Г. Викрадач розуму – алкоголь / Г. Дицьо // Позакласний час. – 2007. – № 3. – С. 72–75.
3.Мірошниченко С.П. Шкідливий вплив паління й алкоголю на організм людини / С.Л. Мірошниченко // Біологія. – 2006. – № 33. – С. 16–18.
4.Найбільш звична отрута. Чума XX століття // Медицина: дитяча енциклопедія . – Київ, 2001. –
С. 389–393.
5.Палити модно чи шкідливо? Алкоголь : звичка чи хвороба? // Молодь обирає здоровий спосіб
життя. – Рівне, 2002. – С. 3–28.
6.Погребна О. Як розпорядитися своїм життям? / О.Погребна // Основи здоров'я та фізична
культура. – 2006. –№ 1.– С. 20–21.
7.Салагуб О. Вплив алкоголю на здоров'я дитини / О. Салагуб // Позакласний час. – 2005. – № 17.
– С. 105–106.
8.Веб-сайт ‚Твереза Україна‛ http://www.tvereza.info/.
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Калинівський технологічний технікум
Кирилюк В.Д.,
вихователь гуртожитку

Виховний захід
“Осіння симфонія”
Мета: ‚навчати помічати гармонійну красу осінньої природи; збагатити знання студентів про
оберіг української дівчини – вінок; розвивати художні та творчі здібності; пробуджувати пізнавальні
інтереси до історії свого народу‛.
1. Осіння симфонія.
Перегляд слайдів про осінь в Україні. Обмін враженнями.
2. Історія аранжування – ікебана.
Ікебана – це вид мистецтва. Вона сприяє розвитку творчих навичок у студентів і не тільки.
Виготовлення ікебани – це дуже тонка і клопітка робота.
Поняття про ікебану.
Ікебана ( ‚Іке‛ – життя, ‚бана‛ – квіти, буквально ‚живі квіти‛) – традиційне японське мистецтво
аранжування, створення композицій із зрізаних квітів, пагонів у спеціальних посудинах і розміщення
їх в інтер'єрі. В основу ікебани покладено принцип вишуканої простоти, що досягається виявленням
природної краси матеріалу.
3. Історія виникнення ікебани.
Ікебана – класичне японське мистецтво, що виникло понад 600 років тому і спочатку було
буддійським ритуалом покладання підношення в храмах. До середини XV століття з появою перших
класичних стилів ікебана придбала статус мистецтва і здобула незалежність від релігійного змісту
ритуалів хоча це продовжувало розумітися в підтексті. Перші вчителі й учні були священиками та
аристократією, але з плином часу з'явилося безліч шкіл, нових стилів і ікебана таким чином стала
надбанням всього японського народу. У VI столітті до Японії проникло буддійське вчення, яке
принесло із собою ритуал покладання квітів на вівтар в честь Будди. В Індії ритуал зводився до
розсипання пелюсток, але в Японії до X століття квіти стали підносити у вазах або на підставках, а
виконавцем ритуалу стало духовенство. До XV століття квіткові композиції поширилися і
розвинулися настільки, що стали частиною не тільки імператорського двору і знаті, але й популярні в
народі. Це поклало початок закріпленню вимог до композиції й форми, які були записані
найстарішим Sendensho (1443-1536). З плином часу ікебана стала завсідником фестивалів та виставок.
Правила складання композиції були закріплені, а матеріали повинні були бути об'єднані абсолютно
певними способами. У цих ранніх формах ікебани високе центральне стебло повинно було
супроводжуватися двома коротшими, що є небом, людину і землю. У кожній школі ікебани для них
були свої специфічні назви, але в 1545 році школа Ikenobo створила стиль Шкка, сформулювавши сім
основних способів розташування стебел, що застосовується в тому чи іншому вигляді аранжування.
Складання букетів.
Краса букета і краса квітки, гілки – це зовсім не одне і те ж. Квіти та гілки виявляють свою
справжню красу, якщо їх поставити, показати відповідним чином. У букеті повинні бути новизна,
динамічність, пропорційність і гармонія. Що це означає? Новизна – це несподівана форма букета,
незвичайний матеріал, з якого він складений. Під динамічністю мається на увазі те, що в букеті велике
значення надається красі ліній. Зовсім прямі гілки використовуються рідко. А кожен вигин передає
якусь дію, настрій, якість. Наприклад, гілка сосни з великим вигином, на думку японців, символізує
силу. Іноді в букет додають зовсім сухі гілки без листя і кори, вибілені хімікатами й вигнуті
найвигадливішим чином. Пропорційність – це перш за все відповідні розміри трьох головних
елементів букета (про це мова буде йти нижче). Це збалансування трьох основних елементів додатковими гілками, квітами, які називаються дзюсі (помічники). Нарешті, гармонія, зокрема гармонія
кольору. Важко, скажімо, поєднувати в одному букеті такі кольори, як червоний, жовтий і блакитний.
Важко, але можливо. Один колір повинен гармоніювати з вазою, інший (найпомітніший) буде
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представлений невеликою кольоровою плямою, а третій стане головним кольором букета. Важлива і
гармонія всього букета з вазою. Якщо букет яскравий або складений тільки з квітів, то вазу краще
взяти одноколірну. Зазвичай в букеті квіти, гілки, листя – головний елемент букета. Але бувають
випадки, коли головною стає ваза. Тоді ставлять невеликий, скромний букет, такий, щоб він не
затьмарив красу вази, а ще більше підкреслив її витонченість. По-третє, букет повинен гармоніювати з
тим місцем, на яке він буде поставлений. Форма букета повинна залежати від того, де він буде стояти:
посередині столу, в кутку, в ніші, і тому подібне. Букети ставлять у високу вазу або в низьку. Щоб
зміцнити квіти та гілки в низький вазі, вживають спеціальні щітки – латунні голки на свинцевій
основі. У високій вазі стебла можна зміцнити поперечинами з твердих гілок. Поперечини
прив'язують до нижніх кінців гілок з таким розрахунком, щоб вони впиралися в стінки вази. Перед
тим, як робити букет, треба оживити квіти, листя, гілки якщо вони трохи зів'яли: підрізати кінці
стебел, опустити їх у воду. Японський букет складається з трьох головних елементів, які на малюнкахсхемах умовно позначені так: сін, ШОЕ і хікае. Це скелет букета. Висота трьох основних гілок залежить
від висоти вази і знаходиться в строгій пропорційності по відношенню один до одного. Розмір
першого елемента – сін, півтора діаметра вази плюс півтори висоти вази. Другий головний елемент –
ШОЕ, повинен скласти 2А висоти першого елемента (сін), третій елемент – хікае, 3А від другого
елемента (ШОЕ). Якщо букет складають із зелені та квітів, то сін і ШОЕ – це зелень, а хікае – квіти.
До кожного з трьох головних елементів додаються помічники (дзюсі). Вони коротші своїх
господарів, за місцем тяжіють до них.
Естетичний сенс має не лише створена композиція ікебани, але і процес навчання цьому
мистецтву, та і не тільки цьому. Школа ікебани, процес навчання цьому мистецтву з'являються в
контексті японської культури як особлива, багато в чому ізольована від усього іншого ‚педагогічна
провінція‛, де процес навчання дуже тривалий і де мудрі наставники головним чином копітко
працюють над виявленням і усебічним культивуванням природних дарувань своїх підопічних.
Український оберіг
Квіти – постійні супутники нашого життя. Вони на клумбах, у кімнаті, на вишиваних рушниках,
ними розмальовані печі, стіни оселі, посуд. Засушеними їх кладуть за образи, з них роблять різні
напої, відвари. Віддавна вони були для людини символом її почуттів, думок. Про них складали
легенди, оповідання, їх оспівували у піснях і поемах...
Квіти завжди, а тим більше у часи давні, мали ритуальну значущість, яка нині згадується в
обрядах, особливо в родинних.
Мова квітів стає відомою у Франції, Англії, поширюється по Європі.
А що буде коли скласти квітку до квітки ? ...
Легенда про вінок.
Йшла дівчина по воду. Зустрів її парубок і каже: ‚Знімеш вінок – моя будеш‛.
Не веліла матуся знімати віночка, та парубок, говорив красиво, а ласкавий погляд зігрівав серце.
Зняла дівчина віночок, а парубок перетворився на страшного дідька і забрав її до себе.
Тому кажуть, що вінок оберігає від нечистої сили.
Сплетімо вінок український сьогодні
Із мальв, чорнобривців, калини,
З барвінку та жита, із м'яти, нагідок,
З жоржин, чебрецю та вербини.
І ромашок, і волошок
Повні поли нарвемо.
На межі з квіток пахучих
Ми віночки сплетемо.
Існує декілька варіантів традиційного українського віночка. Це зумовлено тим, що в різних
місцевостях використовували іноді свої квіти, в'язали стрічки іншого кольору, мали на увазі свої
варіанти символіки квітки, стрічки. Наші бабусі кажуть, що будь-яка квітка в ньому щось означає.
Ружа, мальва і півонія – це віра, надія, любов.
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Безсмертник –здоров'я/
Барвінок – життя і безсмертя людської душі.
Цвіт вишні та яблуні – материнська відданість і любов.
Любисток і волошка сусідять у вінку. Вони означають відданість. Ними освіжають хату, миють
волосся. В них купають маленьких діточок.
Ромашка у вінку означає дівочу чистоту. її вплітають у вінок поруч із цвітом калини, яблуні,
вишні.
Калина – це символ рідної землі, отчого дому, батьківської хати, а ще – краси дівочої. Поміж
них переплітають вусики хмелю – він означає розум. Найпочесніше місце у віночку належить деревію.
Вважають що це – квітка нескореності.
Всього в українському віночку 12 квіточок. Кожна з них – лікар і оберіг від лихого ока. Але
названо 13 рослин. Це число Христа й апостолів. І стрічок у віночку теж 13.
Про що розповідають стрічки віночка.
Про це, юний друже, повинен ти знати:
Коричнева стрічка – земля, наша мати.
Вона в нас єдина, вона найрідніша.
Коричнева стрічка – вона найміцніша.
Ми хочем, аби ви усі зрозуміли:
Ці жовті стрічки – наше сонечко миле.
Воно дає світло, дарує тепло.
Без сонця життя б на землі не було.
Дві стрічки: зелена і темно-зелена –
Це юність, краса. Це природи знамена.
Зелена трава і зелені листочки –
Дві стрічки зелені ми маєм в віночку.
Дві стрічки: блакитна і синя, темніша –
Це небо і води. Хай будуть чистіші.
Дай, Боже, щоб ми вберегли їхню суть,
Нам небо і води здоров'я дають.
Оранжева стрічка – м'яка паляниця.
Це й колос достиглого жита, пшениці.
Дивись, як оранжева стрічечка сяє,
Рум'яна, як хліб, й нам про хліб нагадає.
А ця, фіолетова, те означає.
Що розум людський ще надій не втрачає
На те, що послухаєм розум і Бога,
На те, що щасливі ми будемо з того.
Малинова стрічка (або малинова)
Про щедрість сказати своє хоче слово,
Про те, що не можна усе тільки брати,
Що треба навчитись і щедро давати.
Багатство й достаток – рожева ця стрічка.
Багатство пора вже нам мати за звичку.
Достаток з рожевої стрічки всміхатись
Нам буде, як праці не будем боятись.
Якщо ви в вінок стрічки білі вплели.
То треба, щоб душу свою берегли.
Перлини душі ви збирайте в намисто,
Душа хай, як білі стрічки, вона буде чиста.
Вирлам Думко
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Майетер-клас“ Осінні троянди”
1. Розгляд ілюстрацій виготовлення троянди.
2. Показ виготовлення троянди (сумісна робота зі студентами).
3. Розгляд виготовлених студентами троянд.
4. Складання осінньої тематичної композиції.
Звучить лірична мелодія.
(Присутні студенти розділені на 4 групи. Кожна група з природного осіннього матеріалу виготовляє
композицію і називає її.)
Коментування учасниками виготовлених композицій.

Виховний захід
“Граматика сімейного життя”
Кирилюк В.Д.,
вихователь гуртожитку
Мета: ознайомити студентів з порадами, які допомагають зберегти сімейні стосунки, оминути
та подолати кризу в стосунках. Виховувати взаєморозуміння та взаємоповагу в сім'ї. Розвивати
прагнення будувати міцну сім'ю, яка ґрунтується на любові та піклуванні.
1. Сімейне життя
(Поради сімейного психолога Олега Сергійовича Тарана)
Всім відомо, що на повноцінність життя людини впливає шлюб та благополуччя сім'ї. Сімейне
життя – це своєрідна життєва школа, у якій чоловік і жінка весь час вчаться. Вчаться турбуватися один
про одного, вчаться поважати батьків своєї половини, а коли з'являються діти – намагаються виховати
їх гідними членами нашого суспільства. Вчені довели, що коли людина живе у шлюбі, то тривалість її
життя набагато довша, ніж у тих, хто вирішив бути холостяком. Але це стосується тільки щасливого
шлюбу.
Сімейне щастя – це не містична посмішка долі, а результат постійних зусиль двох людей,
спрямованих на досягнення однієї цілі. Подружжя виступають «архітекторами» своєї сім'ї, і від їх
постійної роботи залежить ‚витвір мистецтва‛ під назвою – щасливий шлюб. Перший крок до
створення майбутніх відносин між молодими людьми є закоханість. Ви скажете, що це так просто і
легко, і я погоджусь з вами. Але пройдуть роки і цей стан пройде, що далі? Треба буде навчитися
кохати по-справжньому і про це піде наша подальша розмова.
Кохання – прекрасне почуття, про яке багато сказано і написано за всі віки існування людства.
На мою думку, це єдність душ та помислів, це постійне джерело натхнення, яке надає сили та
впевненості. Індійська народна мудрість стверджує – життя без кохання, схоже на засохле дерево, що
росте на кам'янистому ґрунті. Це та платформа, на якій базується сімейне щастя, проте у кохання
дуже багато ворогів, і перше, що його руйнує, – це егоїзм. Якщо ви вирішили створити сімейний
союз, то в ньому є правило: не можна тільки брати, треба і віддавати. Віддавати все: ласку, увагу,
вільну хвилинку та щиру усмішку. Завжди залишайтеся відкритими для спілкування, навчіться не
тільки слухати, а й чути свою половинку. Будьте ввічливими одне до одного.
З перших днів знайомства з батьками намагайтеся завоювати їхню любов і встановити
нормальні, здорові відносини. Кожен з нас виріс у різних родинах, де панували різні методи
виховання і це треба теж враховувати. Якщо в родині вашого чоловіка склалися певні сімейні традиції
намагайтеся їх дотримуватися, це надасть вам великого шансу стати ‚улюбленою‛ невісткою.
Важливий вітамін щасливого шлюбу – активне творче життя, кожного члена сім'ї. Наприклад,
він прихильник фотографії, тому не намагайтеся долучити його собі у партнери з фігурного катання.
Кожний має право на своє захоплення і вільну годину. Робіть один одному подарунки, і не тільки на
свята і ювілейні дати, а й просто так. Це може бути не обов'язково дорога річ, іноді цукерки та кава ‚у
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ліжко‛ справлять не абияке враження. Дуже важливо ввічливо ставитися один до одного, прийти на
допомогу своїй половині, якщо вона опинилася в складному становищі.
Досить часто трапляється таке, що взаєморозуміння в сім'ї чомусь зникає. Починаються сварки,
взаємні образи. Тут вам на допомогу прийде здоровий глузд і щире спілкування. Тільки ви самі
повинні розібратися в проблемі, яка сталася між вами. Не можна щось приховувати, ображатися й
сидіти мовчки. Всі образи, непорозуміння не можна накопичувати. Чітко встановіть шляхи вирішення
конфліктів.
Сімейне життя не завжди проходить гладко. Вчіться йти на компроміси та вибачайте один
одного. Атмосферу щастя в сім'ї допомагають створити діти. Любов батьків продовжується в їхніх
дітях, не бійтеся ‚батьківських‛ труднощів.
Сучасному подружжю потрібно виробити, індивідуальний стиль сімейної поведінки та
взаємовідносин стосовно тільки їхньої сім'ї. Не слід покладатися на загальні родинні стереотипи. І
прислухайтеся до народної мудрості: сімейне життя – це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам’ятались.
Проблеми та їх вирішення
Інститут сім'ї склався й остаточно оформився ще на світанку людської історії, оскільки думка
про те, що сім'я оформилась у період переходу первіснообщинного ладу в родовий устрій, є
правильною, оскільки люди у давнину мали такий же самий інтелект, який маємо ми з вами сьогодні.
Теорія виникнення, людини з мавпи є більш аніж просто нерозважливою, оскільки вона принижує
людину до рівня тварин, що є неприпустимо, а також ця теорія суперечить й здоровому глузду, і
науці, отже, версію про заснування сімейного інституту через певний період після появи людини
начебто з мавп потрібно відкинути. Сім'я є тим єдиним типом суспільного устрою, у котрому
можливий нормальний розвиток і виховання дітей. Також лише у сім'ї найбільш повно реалізуються
потенційні можливості відносин між чоловіком та жінкою. Через серйозну матеріальну, а передусім
моральну відповідальність, багато пар не реєструє свій шлюб, вважаючи що реєстрація шлюбу вріже
їхню свободу, але ж тип вільних статевих відносин є більш прийнятним для тварин, і люди, живучи
так, опускаються у моральному відношенні. Проблема розлучення непокоїть людство від початку
історії. Як відомо, шлюб у давнину був надзвичайно міцним, попри те що він здебільшого укладався
за взаємною згодою сімейств, причому у більшості випадків наречений вперше бачив свою наречену
лише під час одруження. Відсоток розпаду шлюбів пропорційний моральній деградації суспільства,
наприклад, у стародавні часи шлюб рідко коли розпадався, і основною причиною розпаду шлюбів
була смерть когось з членів подружжя. Демократичне сьогодення шокує численністю розлучень,
оскільки у світі загалом розпадається до п'ятдесяти відсотків укладених шлюбів, причому з плином
часу поступово зменшується період часу, котрий пройшов від дня укладення шлюбу до дня
розлучення. Більшість шлюбів укладається сьогодні у пориві емоцій або через певну економічну чи
іншу соціальну вигоду (фіктивні шлюби, приміром, укладаються як тимчасова угода задля виїзду за
кордон), але стабільність у відносинах існує тоді, коли подружжя зближене між собою передусім
духовно. Через недостатність духовно-емоційного зв'язку та щирих, відвертих розмов з плином часу
між подружжям виникають розбіжності у поглядах та поступово зникає одностайність, що
призводить до щораз більшої віддаленості між подружжям, вони стають чужими одне одному. Аби
уникати проблем, потрібно щоб завжди у подружжі домінувала атмосфера любові й поваги одне до
одного.
Суть подружнього життя полягає у сумісній життєдіяльності, сумісних справах, постійно
відчуваючи, та проявляючи любов, турботу й взаємоповагу, що закономірно призводить до відчуття
щастя. Виховуючи дітей потрібно ще змалку прищеплювати їм високі моральні норми та здатність
тверезо оцінювати обставини й усі наслідки кожного прийнятого у житті рішення, уміння втілювати
у життя лише ті з них, котрі мають найменший відсоток негативних наслідків, оскільки саме це
оберігатиме дитину під час вступу до дорослого життя.
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Вдалі шлюби будуються не на тому, що кожна сторона розраховує одержати від цих
взаємостосунків, а на основі того, що кожний з подружжя дає один одному. Для того, щоб збудувати
серйозні відносини потрібні спільні зусилля, проте результат того вартує.
Ніколи не дозволяйте собі ставати настільки зайнятим боротьбою за існування, що не
залишається часу на життя. Хороший, шлюб – це подарунок, успіх...
Десять порад психолога Річарда Денні
1. Регулярно сідаєте разом за стіл.
Я звернув увагу на тенденцію, люди, які живуть спільно, в одному будинку, рідко, або ніколи не
їдять разом. Кожен член сім’ї їсть в слушний для нього час або перекушує, сидячи перед телевізором.
У будь-якій сім’ї це повинно бути неодмінним правилом: накрити стіл, всім зібратися навколо нього і
повечеряти. Якщо це абсолютно неможливо в робочі дні, значить можна запровадити це правило на
вихідні дні. Не повинно бути ніяких виправдань, які дозволяли б членам сім'ї нехтувати сімейним
обідом або вечерею. Час за столом дозволяє побачити всіх разом, розслабитися, не поспішаючи
поговорити,
2. Обмінюйтеся думками.
Вважаю, ви достатньо часто радитеся з членами сім'ї, цікавитеся їх думкою. Дуже погано, коли
один з членів сім'ї завжди бере ініціативу в свої руки й не дає іншим шансу виказати свою точку зору.
Багато виказаних точок зору виявляться в тій чи іншій мірі цінними й значущими для вас. Отже,
якщо ви збираєтеся запитати про чиюсь думку, не забудьте прислухатися до неї.
3. Концентруйтеся на хорошому.
Щоб відчувати себе щасливим в колі сім'ї, намагайтеся концентрувати свою увагу на хороших
сторонах. Не дуже концентруйтеся на дратівливих звичках вашого супутника життя. Коли люди
живуть разом, у будь-якому випадку виникають моменти роздратування або незадоволеності один
одним. Долайте своє роздратування, зверніть увагу на картину в цілому, замініть негативні емоції в
своїй свідомості позитивним. (Примітка. Цей момент дуже важкий, але дуже, дуже важливий в
сімейних відносинах. Важкий, коли ви говорите собі "треба жити заради<‛, а дуже приємний, коли
ви говорите: ‚Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ”. Три найсильніших слова, які одна людина може сказати іншій.
Одним важко їх вимовити вголос, інші просто забувають про них або не надають їм особливого
значення, та все ж сила цих слів не зникла).
4. Будьте там, де потрібно.
Коли б ви не знадобилися членам вашої сім'ї, будьте там. Цінуйте ці особливі випадки і
докладайте всіх зусиль, щоб не пропустити важливі сімейні події. Будьте завжди поряд в потрібний
момент, будьте готові дати пораду, надати підтримку.
5. Створюйте психологічний комфорт
Запитайте себе, чи завжди ви користуєтеся можливістю зробити комплімент. Чого, ви чекаєте
від членів своєї сім’ї? А від своїх дітей ви вимагаєте дуже багато? Чи не чините ви на них надмірний
тиск, наполягаючи на відчутних досягненнях, які дозволили б вам гордитися ними? Пам'ятайте, що
стрес, який супроводжує відносини батьків і дітей, в тому разі, якщо ваші очікування і вимоги
завищені, виявляється часом дуже великий.
6. Робіть компліменти членам сім'ї.
Комплімент може зробити кожна людина, головне – не забувайте знаходити можливість,
замість того, щоб критикувати, підтримуйте своїх близьких, частіше говоріть хороші слова членам
своєї сім'ї.
7. Робіть сюрпризи.
Є ви батьком або просто одним з членів сім’ї, час від часу слід робити сюрпризи, коли для цього
випадає слушна нагода. В міру дорослішання ми одержуємо все більше задоволення не одержуючи, а
роблячи подарунки, даруючи радість іншим людям. Приємно одержати сюрприз, але не менш
радісно спланувати і організувати його.
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8. Прощайте.
Час від часу в кожній сім'ї відбуваються непорозуміння. Хтось для своїх близьких стає джерелом
неприємностей, і, якщо ви виявилися потерпілою стороною, гнів є цілком природною реакцією.
Можливо, ви навіть вимовляєте що-небудь ніби ‚я ніколи не пробачу тобі, цього ‛ – украй негативне
послання, яке ви завантажуєте в свій мозок. За яких би обставин ми цього не говорили, слід трохи
заспокоїтися, зібратися з думками й заново відновити в пам'яті всю картину того, що трапилося.
Чи можемо ми змінити подію? Звичайно ні – тепер це вже історія, тому намагайтеся більше
ніколи не дозволяти собі промовляти: ‚Я ніколи тобі не пробачу ‛. Це не зробить вас щасливим, не
зніме важкості з душі, не запобіжить подібним подіям в майбутньому. Ніякої користі ця заява вам не
принесе, вона поволі руйнуватиме вас зсередини й призведе до глибокого конфлікту з самим собою.
Часто найпростіший і швидший шлях полягає в тому, щоб запитати самого себе: ‛Чому він так
сказав?‛ або ‚Чому він це зробив?‛. Навіть якщо ви не знайдете логічної відповіді, ви принаймні
спробуєте по-новому поглянути на ситуацію і зрозуміти іншу людину.
9. Діліться своїми радощами й печалями.
Якщо ви не можете ділитися своїм занепокоєнням з членами сім'ї, вам доведеться залишатися
дуже нещасною і самотньою людиною. У міцній, згуртованій сім’ї є дивовижна сила. Діліться своїми
печалями не для того, щоб сім'я страждала разом з вами, але щоб вона змогла вас підтримувати.
Знання подій, що відбуваються в житті всіх членів сім'ї, створює єдність, оскільки у вас з’являється
загальний фундамент для досягнення успіху в майбутньому.
10. І останнє, для тих, кому доводиться постійно брати участь у боротьбі за кар'єру.
Хто живе під тиском, кому можливо доводиться проводити довгий час, а то і дні далеко від
дому. Не забувайте про мету життя. Якщо у вас є сім'я і діти, пам'ятайте, що ваша найбільша мета
полягає не в тому, щоб стати найбагатшою людиною на кладовищі, і не в тому, щоб перетворитися на
здобувача для сім'ї, з якою ви майже не бачитеся. Так, що плануйте свій час так, щоб ви могли
потурбуватись про своїх любимих. Сумісне проведення часу повинне бути найважливішим
пріоритетом, який потрібно захищати від стороннього втручання. Дозвольте вашій сім'ї бути
впевненою, що це час для вас безцінний, і, хоча ви боретеся за успіх, підвищення по службі й інші
досягнення, головною метою для вас повинна бути сім'я, причому це стосується не тільки далекого
майбутнього.
Як вберегтися від сімейної кризи
Як вберегти шлюб і подолати сімейну кризу.
"Не зійшлися характерами" – так найчастіше відповідають розлучені українці на запитання про
причини розриву шлюбу.
Соціологи підкреслюють, що в списку причин саме психологічна несумісність займає першу
сходинку, а вже за нею йдуть зрада, залежність одного з партнерів від алкоголю чи наркотиків,
сексуальна невдоволеність тощо.
Психологи в свою чергу говорять, що словосполучення "психологічна несумісність" не показує
справжніх причин розлучення, а є нічим іншим як зручним поясненням незручних обставин.
Навіть тоді, коли перешкодою для щасливого сімейного життя стає конкретна проблема,
наприклад, зрада або сексуальна невдоволеність одного з партнерів, не варто поспішати з
розлученням, адже найлегше – це піти, значно важче зберегти сім'ю, розібратися, вирішити проблему та пробачити. Але немає нічого неможливого.
Як подолати психологічну несумісність
Психологи говорять, що часто подружжя просто не хоче або не здатне шукати компроміси та
змінюватися, значно простіше і зручніше прикриватися міфічною несумісністю. Це можна
виправити. Потрібно усвідомлювати, що нову сім'ю створюють люди зі вже сформованими
поглядами на життя, звичками, психологічними установками, системою цінностей, які були
сформовані в батьківських сім'ях.
У новій сім'ї все це зіштовхується, що сприяє створенню нових спільних правил комунікації, а
це потребує змін від кожного члена сім'ї. І далеко не кожен готовий до цього.
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Важливо пам'ятати, що не ти один, поступаєшся своїми звичками, інший член сім’ї також
чимось жертвує.
Важливим моментом є відгородження від батьківського впливу в період формування спільних
правил у новій сім'ї. Адже батьки будуть захищати ті правила і цінності, яких дотримуються вони і які
вклали в свою дитину. Це може призвести до конфліктів між молодими.
Фінансові проблеми та сім'я
У цьому питанні немає універсальних рецептів. Матеріальні труднощі можуть як зміцнити
шлюб, так і повністю його зруйнувати.
У першому випадку мова йде про сім'ї, де люди довіряють один одному і є рівноправними,
щирими партнерами. Інший випадок – сім’ї, в яких стосунки вибудовуються на основі особистих
егоїстичних інтересів. Такі шлюби, стикаючись з матеріальними проблемами, приречені на розпад.
Варто пам'ятати, що матеріальні труднощі можуть бути тимчасовими і вони не варті остаточної
втрати людини, з якою ви разом невипадково. Більше терпіння і розуміння. Варто інколи ставити себе
на місце партнера, щоб зрозуміти ситуацію з його точки зору.
Кризові етапи та підготовка до них
Сімейні кризи – явище природне, кажуть психологи. Щоб подружжя пережило їх з мінімальними стресами і безболісно, потрібно готуватися до них заздалегідь.
Існує кілька класифікацій таких криз з точним визначенням моментів, часу і обставин, коли,
вони виникають.
Одні психологи твердять про чітко визначені "кризові" роки – один рік подружнього життя, три
роки, сім і далі кожні сім років. Інші психологи говорять, що кризові періоди не пов'язані з
конкретним роком подружнього життя, а лише з подіями, що в ньому відбуваються.
Так, в перший рік відбувається взаємне звикання один до одного, яке супроводжується зміною
старих звичок на нові. Цей перехід часто є стресовим для обох партнерів.
Наступний важливий етап – народження дитини. Досі сім'я складалася лише з двох осіб, які
"притерлись" на побутовому рівні, створили сталу систему співіснування. Поява третього члена сім'ї
вносить в цю систему відчутний дисбаланс – по-новому розподіляються сімейні ролі та відповідальність.
Часто на цьому етапі чоловік почувається зайвим, виникає свого роду відчуженість чоловіка,
який не може знайти собі місця в новоутвореній системі "мати-дитина".
Попри поширену думку, що поява дитини зміцнює шлюб, в цей період досить часто відбувається взаємна байдужість партнерів один до одного і є ризик появи зв'язків на стороні.
До кризового періоду психологи відносять і час, коли перша дитина іде в школу, адже це теж в
певному сенсі змінює звичне сімейне життя.
Важливим кризовим моментом є і час, коли остання дитина покидає батьківський дім. Тоді
подружжя знову лишається удвох і їм знову треба перебудовувати свої стосунки й свій стиль життя, а
в старості це значно складніше.
У кризові періоди обидва партнери, потребують уваги, розуміння, спокою, довіри. Подружжя
має усвідомлювати, що ці кризові моменти є тимчасовими, бути морально готовим до труднощів і
бути вкрай терпимими один до одного.
Сім'я і залежність
Коли в сім’ї один з партнерів має. залежність – алкогольну, наркотичну чи до азартних ігор,
варто замислитися, чи потрібно рятувати такий шлюб.
Психологи говорять, що кожен такий шлюб варто рятувати, інколи явна загроза розлучення є
єдиним, мотиватором для залежної людини відмовитися від своїх звичок.
Варто також пам’ятати, що часто така залежність є результатом невдоволеності сімейним
життям, свого роду втеча від цього.
У такому випадку винною в такій ситуації є не лише залежна людина, а і її оточення, яке
створило відповідні умови й атмосферу для виникнення психологічного дискомфорту. У цій ситуації
краще звернутися до спеціаліста.
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Самореалізація і розвиток
Кожен член сім’ї має саморозвиватися і вдосконалюватися, як внутрішньо, так і в питанні
творчості, роботи тощо.
Якщо один член сім'ї працює над собою і розвивається, а інший зупинився, то конфлікти
неминучі.
По-перше, почне знижуватися самооцінка того, хто не розвивається, а звідси – заздрість, відчуття невдоволеності, роздратування, підозри, ревнощі тощо.
По-друге, людині, яка активно розвивається і вдосконалюється, може стати нецікаво зі своїм
партнером, який зупинився.
Тому важливо мати захоплення, як спільні, так і окремі, друзів, свої власні справи. Немає нічого
страшного й у відпочинку окремо тощо.
Просто поговорити
Психологи нагадують, що часто проблему можна вирішити, просто щиро поговоривши. В
багатьох сім'ях не прийнято говорити про свої переживання, страхи чи потреби, особливо що
стосується сексуального життя.
Часом відверта розмова здатна зберегти сім'ю і попередити низку проблем. Привчайте себе
говорити, але щиро, чесно і без зайвої сором'язливості. Між членами сім'ї має бути довіра і взаєморозуміння.
Згадати про свою любов
У кризові моменти варто сісти й подумати, чим саме вас колись привабила ця людина, згадати
про відчуття любові до неї, яку ви відчували на початку сімейного життя, проаналізувати, що
змінилося, що зникло з того моменту і спробувати відновити це.
Варто пам'ятати, що не буває таких ситуацій, де винен лише один член сім’ї, адже сімейні пари
утворюються за ‚принципом, дзеркального відображення‛.
Замість того, щоб звинувачувати партнера, варто подумати про себе – ви самі привабили, таку
людину, зацікавили її чимось.
Допомога спеціаліста
Якщо сімейна пара сама не здатна подолати кризу, вирішити проблеми тощо, то варто
звернутися до сімейного психолога. Часто одного-двох відвідувань вистачає, щоб не лише врятувати
шлюб, а й дати йому друге дихання.
Інколи, правда, доводиться довго працювати, щоб врятувати сім'ю. Головне усвідомити, що це
та людина, з якою ви збиралися жиги до кінця життя, та людина, з якою ви маєте прожити
найважливіші моменти в своєму житті, і зрозуміти, чому й навіщо ваш шлюб варто рятувати. Якщо
бажання є, буде і результат, впевнені психологи.
Народна мудрість про сімейне життя
Нема кращого друга, як вірна супруга.
Живуть між собою, як голубів пара.
Жінка чоловікові подруга, а не прислуга!
Розумна жінка чоловіка із біди врятує,
а дурна ще втовкмачить.
Не дай Боже коня лінивого, а чоловіка ревнивого!
Як була я дівочкою – до мене ходили з горілочкою,
а як стала молодицею – перестали ходить і з водицею.
Чоловік, як ворона, а все ж жінці оборона.
В дівках сиділа – плакала, заміж пішла – вити стала.
Гарна дівицею, гарна й молодицею.
Як гарна молодиця, то гарно й подивиться.
На красивого чоловіка дивитись гарно,
а з розумним жити легко.
На красиву жінку гарно дивиться,
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а з розумною гарно жити.
Де красна молодиця, там ясна світлиця.
Як сорочка біла, той жінка мила.
Не лихо журить і чужа сторона, а невдала жона.
Де багацько господинь, то ту хату хоч покинь.
Жона – княгиня, а хата не метена!
Вчи жінку без дітей, а дітей без людей.
За ледачим чоловіком жінка марніє,
а за хорошим – молодіє
Коли п'яниця в шинку скаче, то жінка дома плаче.
Використані джерела
1.Таран О.С. ‚Сімейне життя"
2.Річард Денні." 10 порад психолога Річарда Денні."
3.Дорошук М. "Як вберегти шлюб і подолати сімейну кризу." Видавництво ‚Соборність‛. "Як
зберегти сім'ю?", 2011.

Виховний захід
“Шкідливість куріння”
Кирилюк В.Д.,
вихователь гуртожитку
Мета: розширити та поглибити знання студентів про шкідливий вплив тютюну на організм
людини та оточуючих. На прикладах науковців та відомих людей виховувати бажання вести здоровий
спосіб життя без тютюнокуріння.
1. Шкідливий вплив куріння на організм людини
Лише в США, де курить 29% дорослого населення, щорічно від хвороб, викликаних цією
шкідливою звичкою, вмирає 390 тис. людей, а витрати на лікування захворювань, пов'язаних з курінням, разом зі збитками від зумовлених ним простоїв становлять від 50 до 100 млрд доларів щорічно.
"Цигарки – єдиний дозволений для продажу продукт, використання якого спрямоване на те, щоб
убити споживача, – каже міністр охорони здоров'я США Л.Саллівен. – Компанії продають смерть
заради одержанних прибутків".
Особливої шкоди завдає куріння жіночому організму. Обстеження, проведене в Гарвардському
університеті в США, свідчать, що серед жінок, які протягом 20 років випалювали 26 і більше сигарет
за день – 80% померли від коронарних захворювань серця. У цій групі ризик смертельних приступів
виявився в 5,4 рази більшим, ніж серед тих, хто не палить, навіть одна-чотири сигарети на день
збільшують ризик коронарних захворювань у 12,4 рази. Абсолютно неприпустимим є куріння для
вагітних жінок – це в 100% випадків призводить до ненормального розвиту дитини, появи аномалій,
зокрема й генетичних, передчасного переривання вагітності тощо.
Величезної шкоди завдає пасивне куріння, коли людина, що не курить, змушена вдихати
повітря, отруєне тютюновим димом.
Куріння серед дітей і молоді здебільшого зумовлене намаганням стати схожим на дорослих чи
кіногероїв, які курять. А тим часом на Заході паління стає немодним. Згідно з законом, прийнятим у
Нью-Йорку в 1988 р., різко обмежується куріння в громадських місцях. Фірми, що мають понад 15
співробітників, ресторани, розраховані на 50 і більше місць, зобов'язані мати окремі приміщення для
тих, хто курить, і тих, хто не курить Порушення цих правил загрожує фірмі колосальними
штрафами. З огляду на такий закон і додаткові витрати, які фірми несуть у зв'язку з оплатою
лікування захворювань курців, багато з них перестали брати на роботу людей, які курять.
Куріння тютюну має майже 500-річну історію. Відкриття Христофором Колумбом в 1492 році
Америки пов'язано з відкриттям європейцями багатьох нових для них рослин, серед яких був і
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тютюн. Попри заборону великого мореплавця, деякі з його моряків таємно привезли листя та насіння
тютюну в Європу. Особливо популярним тютюн став у XVII–XVII століттях.
Тютюновий дим – це вид забруднення повітря, що в сотні тисяч разів перевищує забруднення
будь-якого металургійного чи хімічного комбінату, проте люди свідомо вдихають токсичне повітря.
Мова йде про куріння. Підраховано, що людина, яка курить сигарету, вдихає повітря, забруднення
якого в 384 000 разів перевищує показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин в
навколишньому середовищі. В абсолютно чистій атмосфері організм людини, що курить, зазнає
такого токсичного впливу, ніби вона знаходиться в умовах, де забруднення в тисячі разів перевищує
будь-які норми. Вдихати тютюновий дим у чотири рази шкідливіше, ніж випускні гази автомобіля
безпосередньо з випускної труби.
У тютюновому диму, крім слабкого наркотика – нікотину, міститься близько 200 особливо отруйних речовин – чадний газ, бензопірен (сильний канцероген, і тобто речовина, що спричиняє рак) і
багато інших. Протягом останніх десятиліть тютюн став набагато отруйнішим, ніж скажімо в XIX ст.,
через те, що тютюнові листки характеризуються надзвичайною гігроскопічністю й активно
поглинають з повітря шкідливі домішки, аерозолі, кількість яких дедалі збільшується.
Такої атмосфери, яку створює для себе той, хто курить, немає в жодному супер забрудненому
промисловому центрі. Щорічно на Землі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вмирає
1,5 млн людей.
Під час куріння відбувається суха дистиляція і неповне згоряння висушених тютюнових листків
незалежно від того, використовуються вони в натуральному вигляді (скручена в трубочку), в сигарі чи
в сигареті, або в трубці. Під час повільного згоряння виділяється дим, що є неоднорідною
(гетерогенною) сумішшю, що складається в середньому з 60% різних газів і 40% мікроскопічних
дьогтьових крапель (аерозолі).У газовій фракції диму міститься, крім азоту (59%), кисню (13,4%), ще й
оксид вуглецю (IV) (13,6%), оксид вуглецю (II) (4%), водяна пара (1,2%), ціанистий водень (0.1%).
оксиди азоту, акролеїн та інші речовини. Аерозольна фракція диму включає воду (1,4%), гліцерин та
спирти (0,1%), альдегіди і кетони (0,1%), вуглеводні (0,1%), феноли (0,003%), нікотин (0,002%) та ін.
Відповідно до основної дії, шкідливі речовини, що містяться в тютюновому диму, і, що
впливають на організм, об'єднані в 4 групи:
1) Канцерогенні речовини.
2) Подразнюючі речовини.
3) Отруйні гази.
4) Отруйні алкалоїди.
Канцерогенні речовини: ароматичні вуглеводні, бензопірен, феноли, органічні сполуки
(нітрозамін, гідразин, вінілхлорид, толуідин та ін.), неорганічні сполуки миш'яку та кадмію,
радіоактивні полоній, олово та вісмут-210.
Подразнювальні речовини: ненасичений альдегід – пропеналь (акролеїн), оксид вуглецю (II).
Отруйні гази: оксид вуглецю (ІІ), сірководень, ціанистий водень та ін.
Отруйні алкалоїди: всього 12 (нікотин, норнікотин, нікотирин, нікотеїн, ніжотимін та ін.).
Нікотин – один із найсильніших з відомих нам отрут, які впливають на нервову систему. Під
час згоряння сигарети він руйнується тільки частково, орієнтовно на 25%. Вміст нікотину в диму
головної струї сигарети від 0,4 до 3 мг – лише 20% від спільної кількості нікотину в сигареті. У
недокурку залишається близько 5%, а інші 50% потрапляють у повітря в приміщенні, де курять.
Фізична та психологічна залежність від нікотину розвивається набагато швидше, ніж від
алкоголю.
Головною причиною виникнення і розвитку ‚тютюнового‛ кашлю стають краплі дьогтю, що
осіли в легенях. Речовини, що містяться в тютюновому диму викликають запалення епітелію, то
покривають дихальні шляхи, це призводить до підвищеного виділення секреції та слизу, що зв'язаний
з виділенням мокроти під час кашлю.
Масове розповсюдження куріння є однією з головних причин широкого розповсюдження
серцево-судинних захворювань. Доведено, що у курців на відміну від людей, які не курять у 2–3 рази
частіше розвивається інфаркт та передінфарктний стан, стенокардія та інші захворювання серця. При
цьому смертність, викликана цими захворюваннями, у курців набагато вища. Життя курців на 4,6–8,3
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років менше, ніж у людей, які не курять, при чому скорочення тривалості життя залежить від того, в
якому віці людина почала палити.
Доведено, що понад 50% всіх захворювань, що являються причиною смерті курців, припадає на
долю серцево-судинних захворювань.
Понад 80 % хворих, що страждають хронічним захворюванням шлунку та дванадцятипалої
кишки, є курцями. Це захворювання найчастіше зустрічається у запеклих курців. Доведено, що
куріння негативно впливає і на процес лікування виразки. Куріння наносить велику шкоду не лише
дорослим, але й підліткам, організм яких знаходиться в процесі статевого дозрівання.
Масштабна організована боротьба з курінням у багатьох країнах призвела до зменшення
кількості курців. Але, в Україні, рівень залежних від
куріння молоді та жінок продовжує
збільшуватись.
Історія куріння налічує тисячі років. Зародившись, як релігійний ритуал, сам процес куріння
людиною тютюну обріс міфами та легендами. Більшість з цих міфів щедро роздмухують тютюнові
компанії, а деякі – самі курці. Ми спробуємо розібратися, досліджуючи міфи.
МІФ перший: "Свобода і рівноправ'я". Цим міфом спекулюють тютюнові компанії. Сигарета
сприймається жінкою, як символ свободи й незалежності, зрівнювання в правах з чоловіками. Сам
процес куріння стає способом реалізації цих прав. Невипадково першими кроками фемінізму по
планеті були мундштук і штани!
МІФ другий: "Привабливість і сексуальність". На цьому міфі також спекулюють виробники
сигарет, використовуючи образ успішної й привабливої жінки. У свідомості споживача образ
сексуальної жінки пов'язують з атрибутами куріння – тонкими стильними сигаретами, гламурним
пакуванням. Ці образи формують бажання жінки посилити свою сексуальну привабливість через
куріння сигарети.
У реальності тільки деякі чоловіки дійсно вважають образ жінки, що курить еротично
привабливим, що, підтверджує ефективність роботи PR компаній. Але чи робить куріння жінку
привабливою – питання сумнівне. Фактично, похідні куріння тютюну, такі як смоли, токсини,
осідають на шкірі та волоссі, забруднюють легені і кров. Шкіра жінки стає тоншою, покривається
сіткою зморшок. Колір обличчя стає сірим, набуваючи жовтого відтінку. Волосся стає крихким і
тьмяним. Нікотин і смоли знебарвлюють зубну емаль: зуби жовтіють і руйнуються. Жінки, які курять
рідко виглядають здоровими – хронічний кашель і задишка досить скоро стають постійними супутниками. Зайве згадувати про те, що запах тютюну просочує не лише одяг, а й шкіру, оскільки у курців
послаблюється робота органів нюху. Про цю проблему можна здогадатися лише по реакції інших
людей. Звідси робимо висновок що, уявлення жінки про свою зовнішню привабливість входить у
суперечність з уявленням чоловіків про жіночу красу.
МІФ третій: ‚Душевний спокій і відновлення сил‛ – це те, до чого прагне сучасна жінка. Нас
постійно супроводжують навантаження і стреси, особливо, якщо ми живемо і працюємо в мегаполісі.
Жінки, які курять як аргумент наводять той факт, що "перекур" відновлює сили, підвищує
працездатність і задає ритм робочого дня. Але чи так це?
У реальності нікотин, який міститься в тютюні, модулює вивільнення ацетилхоліну,
норадреналіну, серотоніну і інших медіаторів в закінченнях нейронів, що викликає тимчасове відчуття
спокою, розслабленості й комфорту. Відновленню сил сприяє також транс, який виникає в процесі
ритмічного вдихання і видихання диму і спостереження за напівзатлілим вогником цигарки. Крім
цього, від нікотину, як і від будь-якого наркотику, швидко розвивається залежність. Для відновлення
сил є корисним кілька хвилин дихальної гімнастики, склянка зеленого чаю, прогулянка з плеєром
парком.
МІФ четвертий: "Куріння не так вже й шкідливо".
Насправді, щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирають понад 500 тисяч жінок,
найчастіше від раку легенів і матки, інсультів, інфарктів. Куріння тютюну дійсно забиває легені
смолами, витончує стінки судин і отруює організм.
МІФ п'ятий: "Я в будь-який момент можу кинути, варто тільки захотіти". Насправді, коли
чоловік впевнений у своїй незалежності від тютюну і здатності припинити куріння в будь-який
момент він не поспішає цього робити, тому рік за роком формується фізична і особливо психологічна
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залежність від нікотину, і в реальності куріння стає проблемою. Так чи варто розмінювати своє єдине
життя на чужі прибутки.
Для того, щоб дійсно розлучитися з цією, безумовно шкідливою, звичкою, зроби прості кроки
до змін у своєму житті.
Крок перший: Дозволь собі уявити, як куріння щодня руйнує тебе. Відсунь міф і Крокуй в
реальність. Поміркуй, чи можеш ти пробігти 5 кілометрів, станцювати рок-н-рол, занести велосипед
на 3-й поверх без задишки?
Крок другий: Усвідом – з якої причини ти куриш? Яких якостей, речей, подій у твоєму житті
не вистачає? Що ти намагаєшся компенсувати, вдихаючи й видихаючи їдкий дим кілька разів на день?
Запиши всі свої бажання.
Крок третій: Прийми рішення – час змінити своє життя. Сигаретам не місце в новому,
вільному, повноцінному житті! Сформулюй свою життєву позицію – всупереч старанням РRкомпаній і ‚доброзичливців‛, які намагаються виправдати твою слабкість.
Крок четвертий: Позбудься сигарет, запальничок і попільничок. Заяви про своє рішення всім
людям, чия думка й оцінка значущі для тебе. Пишайся своїм вчинком!
Крок п’ятий: Склади план чим ти наповниш своє нове, активне життя? Чи буде це біг, їзда на
велосипеді, дайвінг, йога, або допомога рідним? На що ти витратиш зекономлені гроші?
Крок шостий: Прийнявши рішення не повертайся назад, рухайся тільки вперед.
Кидати курити треба відразу. Усього через 30 хвилин після останньої затяжки рівень нікотину в
крові падає, і якщо на цей час втриматися, фізична потреба в черговий ‛дозі‛ прийде всього через три
доби.
Думка з цього приводу Олександра Педана:
– Зараз в Україні курити стає не модно. Що треба зробити, щоб підтримати цю тенденцію?
– А треба показувати своїм прикладом. Я впевнений, що за існування передачі ‚Підйом‛ ми
підсадили кільканадцять українців на українські книжки, показуючи постійно, що є в Україні автори,
які варті того.
Я своїми спортивними рубриками, напевно, показав людям багато цікавих сучасних видів
спорту, і маю надію, хтось для себе знайшов нову відраду. Я впевнений, що Оля Фреймут зробила
певний внесок в українську моду для того, щоб люди були красивішими й більш стильно одягались.
Так само я вважаю, що ті люди, які не курять і мають певний статус, повинні показувати це, і говорити
про це. Є мода, і вона дуже впливає на людей. Мені приємно, що останнім часом стало модно не
курити. В мене багато знайомих, які кинули цю звичку.
Що б ви порадили молодим, людям, які прагнуть досягти успіху в житті?
Не можна пасивно сидіти вдома. Якщо хочеш змінитися, треба до цього прагнути, шукати всі
можливості, щоб цього досягти, пробувати себе в різних напрямах. Це допоможе визначитися з тим,
що тобі справді потрібно. Треба прагнути до своєї мети, рухатись вперед. І не робити людям
поганого. Тоді обов'язково все вийде.
Використані джерела
1.Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно. – Москва : Просвещение, 1989.
2.Пархотик И.И. Как сохранить здоровье.– Київ : Наукова думка, 1981.
3.Валеологія : підручник.– Київ, 2001.
4.Основи здорового способу життя.– Київ, 2000.
5.Тютюнопаління до народження : проблеми і наслідки.–Київ, 1998.
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ПРОГРАМИ, ПЛАНИ, РОБОТИ
Брацлавський агроекономічний коледж ВАНУ
Програма гуртка „Рідний край ”
Основний рівень
Пояснювальна записка
Історичне краєзнавство сходинка до пізнання студентами рідного краю, реалізації інтересів
у вивченні довкілля та історико-культурного надбання України і світу, формування туристськоспортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позааудиторної освіти.
Програма передбачає навчання студентів в гуртку основного рівня протягом року.
Метою програми є набуття особистістю компетентностей у процесі занять історичним
краєзнавством.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:
1. Пізнавальна компетентність: знайомитися та вивчати пам’ятки історії і культури,
формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу, формувати уміння досліджувати
довкілля.
2. Практична компетентність: вміти описувати краєзнавчі об’єкти, оформляти польовий
зошит та щоденник досліджень за вибраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти
та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних
погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди,
дотримуватися основних правил техніки безпеки участі у туристських подорожах та змаганнях.
3. Творча компетентність: складати описи маршрутів 1–3- денного походу, брати участь в
екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідній роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання
культури спілкування та свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та
примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність,
відповідальність та ін.), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і
навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.
В основу програми „Рідний край ‛ покладено базові блоки:
• краєзнавство;
• спортивно-туристська підготовка;
• фізична культура та безпека життєдіяльності.
У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти в галузі „Суспільствознавство‛, „Здоров'я і фізична культура‛. Програма включає відомості, що
поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства тощо.
Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню краєзнавчої
термінології, практичних навичок роботи з краєзнавчим обладнанням, компасом, картографічними
матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних
робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я.
Заняття гуртка змінюються почергово: одне заняття – теоретичне, друге – практичне. Тривалість
занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і
складає в академічних годинах (45 хвилин). Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних
годин 1 : 6. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчальновиховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального
життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною
умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних
вимог та техніки безпеки.
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Під час планування екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги
сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.
Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального
року проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож.
Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних
методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу та
інструктивну спрямованість.
На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання залежно від віку гуртківців:
пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні
(відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемнопошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. Під час проведення практичних занять перевага
надається краєзнавчим дослідженням та пошуковій роботі, спортивним та рухливим іграм з
елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, об’єктами та ін.
Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний, роздатковий
матеріал, технічні засоби навчання.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з
гуртківцями, зокрема під час підготовки змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах.
Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі
змагань, вікторин, конкурсів та відвідуванні екскурсійних об’єктів.

Основний рівень
Тематичний план
№
з/п

Кількість годин
Назва розділу, теми

1
2
1. РОЗДІЛ І.
Вступна частина
1.1. Вступне заняття
1.2. Забезпечення безпечних умов проведення
навчальних занять та туристсько краєзнавчих
подорожей
1.3. Правила проведення туристських подорожей з
учнівською та студентською молоддю
2. РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство
2.1. Актуалізація знань
2.2. Презентація проведеної попередньої краєзнавчої експедиції
2.3. Організація туристсько-краєзнавчих експедицій
2.4. Вивчення історичних пам’яток. Життя і діяльність видатних людей рідного краю
2.5. Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю
2.6. Природоохоронна діяльність
777
2.7. Краєзнавчі дослідження
77.
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теоретичних

практичних

3

4

5

6

6

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

18

2

16

28

6

22

52

16

36

6

2

4

10

2

8

1

2

2.8. Масові заходи: подорожі, експеди-ції, зльоти,
конкурси тощо
РОЗДІЛ ІІІ.
3.
Туристсько-спортивна підготовка
Спортивне орієнтування. Топографічна підго3.1.
товка
3.2. Техніка пішохідного туризму
Туристський побут. Організація харчування під
3.3.
час подорожі
РОЗДІЛ ІV. Фізична підготовка та безпека
4
життєдіяльностісті
4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри.

3

4

5

26

2

24

30

6

24

10

2

8

16

2

14

4

2

2

28

4

24

2

20

2

4

2

-

50

166

22

Правила санітарії та гігієни. Перша (доліка6
рська) медична допомога
РОЗДІЛ V.
2
5.
Підсумкове заняття
Багатоденна туристсько краєзнавча експедиція
Поза
5.1.
сіткою
годин
РАЗОМ:
216
4.2.

Зміст програми
РОЗДІЛ І.
Вступна частина( 6 год)
1.1. Вступне заняття (2 год)
Розвиток туризму і краєзнавства на сучасному етапі. Зміст і завдання роботи гуртка, особливості
роботи гуртківців – істориків-краєзнавців.
1.2 .Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та
туристсько-краєзнавчих подорожей (2 год)
Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних
майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху.
Норми поведінки під час подорожей.
Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.
1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та
студентською молоддю (2 год)
Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних
умов проведення подорожей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 р. №
237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською
молоддю України‛.
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РОЗДІЛ ІІ.
Краєзнавство (150 год)
2.1. Актуалізація знань (2 год)
Повторення та перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок.
2.2. Підбиття підсумків краєзнавчої експедиції
(12 год)
Ознайомлення з оформленим гуртківцями попереднього року польовим щоденником. Обробка
зібраних під час експедиції письмових та усних джерел, маршрутів, пам’ятників історії та культури.
Складання схем туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.
Пропаганда туристсько-краєзнавчої експедиції у навчальному закладі.
Практичні заняття
Порядок оформлення польового щоденника. Складання письмового звіту про туристськокраєзнавчу експедицію. Презентація матеріалів, зібраних під час попередніх експедицій. Оформлення звітної виставки.
Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію в коледжі на конференції.
2.3. Організація туристсько-краєзнавчих експедицій
(18 год)
Вивчення картографічного матеріалу району туристсько-краєзнавчої експедиції. Розробка
маршруту експедиції. Вивчення історичних подій району експедиції за літературними та іншими
джерелами.
Виконання експедиційних завдань:
• вивчення матеріальної культури району експедиції;
• опитування населення про історію району експедиції;
• пошук безпосередніх учасників або очевидців різних історичних подій;
• вивчення фактів або подій за документами архівів, експонатами музеїв, першоджерелами;
• листи, спогади, документи, фотографії, розповіді, записані під час експедиції.
Практичні заняття
Опис маршруту краєзнавчої експедиції. Оформлення записів щоденника. Зіставлення матеріалів, зібраних під час експедиції, з опублікованими джерелами. Підготовка та читання рефератів, повідомлень про історичне минуле та сучасне життя району експедиції. Оформлення стендів, фотоальбомів для інших матеріалів для передачі до кабінету народознавства. Пропаганда експедиції: проведення вечора, показ слайдів, фотографій, фільмів, презентацій, буклетів.
2.4. Вивчення історичних пам’яток. Життя і діяльність видатних людей
рідного краю (24 год)
Пам’ятні місця, пов’язані із життям і діяльністю вчених, письменників, художників та інших
діячів культури та мистецтва та їх значення в житті рідного краю.
Меморіальні музеї, музеї-квартири, пам’ятники архітектури, художні музеї, галереї, монументи,
садово-паркове мистецтво. Забуті імена людей рідного краю.
Практичні заняття
Ознайомлення з пам’ятними місцями. Фотографування, замальовування та опис цих місць.
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2.5. Історико-краєзнавчі дослідження рідного краю (52 год)
Рідний край у далекому минулому, його територія, кордони та населення. Виявлення та опис
пам’ятних місць на території рідного краю.
Вивчення краєзнавчих об’єктів на території рідного краю:
• опублікована література та інші джерела з теми дослідження;
• документальні джерела архівів, музеїв та наукових установ;
• зв’язок з учасниками історичних подій;
• предмети матеріальної та духовної культури;
• достовірність зібраного матеріалу;
• топонімічний матеріал, легенди та географічні назви рідного краю;
• фольклорно-етнографічний матеріал;
• фотографії, малюнки, гравюри, плакати, картини.
Роль нумізматики у вивченні історії рідного краю, створення колекцій.
Практичні заняття
Вивчення літератури з історії рідного краю та архівних даних. Записи спогадів старожилів та
учасників історичних подій.
Дослідницька робота з вивчення географічних назв та легенд. Записи старовинних пісень,
обрядів. Збирання старовинних монет та інших грошових знаків.
2.6. Природоохоронна діяльність (6 год)
Екологічні маршрути та екологічні стежки. Роль юних туристів-краєзнавців в охороні навколишнього середовища. Червона книга України.
Практичні заняття
Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для
наукових досліджень. Відвідання заповідників і заказників.
2.7. Краєзнавчі дослідження (10 год)
Об’єкти краєзнавчих досліджень.
Практичні заняття
Метеорологічні спостереження під час експедиції. Визначення зміни погоди за народними
прикметами. Ведення щоденника досліджень.
2.8. Масові заходи: подорожі, експедиції, зльоти,
конкурси тощо (26 год)
Вивчення Положень та Умов проведення масових заходів з учнівською та студентською молоддю. Правила змагань зі спортивного туризму. Робота з Положенням та Умовами змагань. Основні
принципи суддівства змагань. Таблиці штрафів.
Практичні заняття
Визначення мети та завдань експедиції. Підбір групи та розподіл обов'язків. Підготовка спорядження та топографічних матеріалів.
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РОЗДІЛ ІІІ.
Туристсько-спортивна підготовка (30 год)
3.1. Спортивне орієнтування. Топографічна підготовка (10 год)
Спортивне орієнтування як вид спорту та засіб руху туристів на місцевості. Масштаби
спортивних карт. Умовні знаки на спортивних картах. Види змагань у спортивному орієнтуванні.
Геодезія і картографія. Види картографічних матеріалів, які використовуються під час
туристсько-краєзнавчих походів та експедицій.
Практичні заняття
Вимірювання і відкладення відстаней на карті за допомогою лінійки, циркуля, курвіметра.
Викреслювання умовних топографічних знаків. Топографічний диктант. Викреслювання умовних
знаків спортивних карт. Вправи з читання спортивних карт. Вправи на місцевості з орієнтування в
заданому напряму, на маркованій дистанції.
3.2. Техніка пішохідного туризму (16 год)
Практичні заняття
Правила змагань з пішохідного туризму, класифікація змагань, вимоги щодо класу дистанції
змагань. Техніка подолання природних перешкод в різних умовах:
• рух по стежках (прийоми руху на підйомах і спусках);
• рух по трав’янистих схилах (способи „ялинка‛, „серпантин‛, ‛спортивний‛);
• рух через лісову хащу (способи подолання лісових завалів буреломів, скупчень валунів та ін.);
• рух через болото, способи подолання;
• способи подолання водних перешкод (убрід, по каменню, по містках, „маятником‛, навісна
переправа).
3.3. Туристський побут.
Організація харчування під час подорожі (4 год)
Загальні вимоги до місць привалів і ночівель у походах: безпечність, зручність, наявність питної
води та дров. Вибір місця, планування табору, розподіл обов’язків. Протипожежна безпека, типи
вогнищ та їх призначення. Порядок та чистота в місцях привалів та ночівель.
Режим харчування та водосолевий режим у подорожі. Калорійність, поживність, смакові якості
та різноманітність харчування. Практичні заняття.
Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу.
Приготування їжі в польових умовах.
РОЗДІЛ ІV.
Фізична підготовка та безпека життєдіяльності (28 год)
4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (22 год)
Вимоги до фізичного стану юних туристів-краєзнавців. Загальна та спеціальна фізична
підготовка як фактор попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків. Ранкова
гімнастика один важлива складова фізичної підготовки туристів-краєзнавців. Основи техніки оздоровчого бігу. Забезпечення безпеки на заняттях на воді. Спортивні ігри.
Практичні заняття
Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні
бігові вправи, стрибки у довжину, через перешкоди.
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Вдосконалення техніки метання м’яча. Відпрацювання гімнастичних рухів з предметами.
Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, гандбол тощо. Прийоми колективних ігрових дій та
протидії супернику у відповідній грі. Проведення естафет.
Вдосконалення техніки плавання.
Одноденна туристсько-краєзнавча подорож.
4.2. Правила санітарії та гігієни.
Перша (долікарська) медична допомога (6 год)
Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття
(правильний вибір взуття та одягу).
Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.
Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки,
рани, порізи, отруєння).
Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтягнення, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.
Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.
Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.
Практичні заняття
Накладання пов’язок, шин під час різних типів переломів, вивихів, розтягнень, ударів тощо.
Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога під час
травм та отруєнь травами, грибами.
РОЗДІЛ V.
Підсумкове заняття (2 год)
Підбиття підсумків роботи гуртка за рік.
5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож
Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.
Використані джерела
1. Бардін К.В. Азбука туризма. – Москва : Просвещение, 1981.
2. Байтеряков О.З. Загальна характеристика туристичних ресурсів України // Краєзнавство і
туризм : освіта, виховання, стиль життя (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) –
Херсон : Херсонський держ. пед. ун-т., – 1998. – С. 185–187.
3. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму
(аспекти). – Дніпропетровськ : Промінь, 2002. – 115 с.
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу,
термінологія, районування. – Київ : ВПЦ „Київський університет", 2001. – 395 с.
5. Боплан Г.Л. Опис України. – Київ : Наукова думка, 1991.
6. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах
України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. – Київ : ЧП Кармаліта., – 1999. – С. 99-122.
7. Ганопольський В.І. Уроки туризму. – Київ : Шкільний світ, 2004.
8. Державний реєстр нерухомих пам'яток України національного значення. – Київ, 2001.
9. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм – Київ, : Альтерпрес, 2008.
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10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 .
//www.rаdа. goy. Uа.
11. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р.// Урядовий кур'єр. – 1995. №171–172. С. 5–6.
12. Історія України. – Знання, 1992.
13. Краєзнавство. – Київ : Пам’ятки України, 1994. – № 1, 2.
14. Лозко Г.С. Українське народознавство. – Київ : Зодіак –ЕКО, 1995.
15. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України
/ Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 // Спортивний туризм. – Київ :
Федерація спортивного туризму України., – 2006. № 9 – С. 36 – 57.
16. Петров В.П. Походження українського народу. – Київ, 1992.
17. Чубинський П. Календарь народных обычаев и обрядов. – Київ : Музична Україна, 1993.

Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради “Богуславський гуманітарний коледж
імені І.С.Нечуя-Левицького”
Програма виховної роботи
"Я – особистість. З Україною в серці"
Заруба Т.В.,
вихователь гуртожитку
Пояснювальна записка
Нині необхідно впроваджувати в навчально-вихований процес ВНЗ традиції народної культури,
її одвічний гуманізм, добробут, всепрощення, доброзичливість, щиру гостинність, формувати толерантності серед студентів.
У коледжі затверджена програма виховної роботи, яка забезпечує всебічний розвиток,
гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, виховання громадянина,
здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання
України.
Мета: підвищити загальну освіченість студентів, розширити культурно-пізнавальні інтереси,
сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню особистості в сучасному світі.
Головні завдання:
 формувати духовно багату, гармонійно розвинену та творчу особистість;
 розвивати прагнення у студентів бути свідомим громадянином, патріотом України;
 залучати вихованців до пізнання духовної спадщини українського народу;
 виховувати любов до рідної землі, батьків.
 програма розрахована на організацію виховної роботи студентами 1 – 2 курсів.
Очікувані результати:
 вироблення чіткого уявлення про моральні та національні цінності, свідомого ставлення до
національної культури та історії;
 формувати почуття патріотизму, національної свідомості, любов до рідного краю, його народу.
 реалізація творчих здібностей.
Змістом програми передбачено використання таких форм роботи:
 година спілкування;
 тренінгові заняття;
 круглий стіл;
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вікторини;
екскурсії;
акції;
анкетування;
тестування;
свята.
Етапи реалізації програми
Розділ 1. "Моя країна – Україна"

Завдання:
ознайомити студентів з історією виникнення української держави;
познайомити з видатними людьми Богуславщини;
Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ.
 Бесіда "Україно моя! Я для тебе на світі живу".
Орієнтовний зміст: історія України, її сьогодення і майбутнє, історичні відомості про рідний
край; видатні люди України, вірші, цитати про Батьківщину.
 Екскурсія до краєзнавчого музею історії Богуславщини.
Орієнтовний зміст: організація екскурсії, ознайомлення з музейними експонатами.
 Інсценівка до виконання театрального гуртка коледжу ‚Сватання на Гончарівці‛.
Орієнтовний зміст: відтворення духовної культури.
 Година спілкування. "Вона жила і мріяла на березі Росі".
Орієнтовний зміст: історія життя і творчості Марко Вовчок, сценки із творів письменниці; пісні
під гітарний супровід.
 Екскурсія визначними місцями України.
Орієнтовний зміст: планування екскурсії до м. Корсунь, до музею І.С. Нечуя Левицького (с. Стеблів).
Розділ 2. "Біля криниці народних традицій"
Завдання:
ознайомлення студентів з традиціями та звичаями народно-обрядових свят, збереження
родинних традицій як основи національної та духовної свідомості;
викликати інтерес до культурної спадщини нашого народу – забезпечувати духовну єдність;
Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ.
Осінній цикл
Традиції обрядових свят: Різдво Божої Матері (21 вересня), Свято Луки (31 жовтня), Покрова
(14 жовтня), Архістратига Михаїла (21 листопада), Пилипівка (21 листопада)
 свято-урок "Ми роду козацького діти"
Орієнтовний зміст: заповіді козаків, козацькі пісні, прислів'я, забави.
 Свято козацької слави "Ми пісень гучних співаємо про козацьку славу"
Орієнтовний зміст: історія українського козацтва, конкурсна програма, козацькі та повстанські
пісні, народні ремесла.
 Конференція "Традиції моїх батьків".
Зимовий цикл
Традиції обрядових свят: Введення Марії у храм (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня),
Святий вечір (6 січня). Різдво (7 січня), Меланки, Василя (13 – 14 січня), Водохреща (19 січня), Стрітення (15 лютого), Масляна (за 40 днів до Великодня).
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 Година спілкування з презентацією "Зима прийшла, свята привела".
Орієнтовний зміст: традиції та звичаї народно-обрядових свят місяця грудня, усна народна
творчість: прислів'я, приказки, легенди, народне замовляння погоди, майбутнього врожаю.
 Круглий стіл "Бо прийдуть до тебе три свята у гості".
Орієнтовний зміст: традиції та звичаї різдвяних свят, усна народна творчість – прислів'я, приказки, легенди, колядки, щедрівки.
 Уроки Доброти, уроки Доброзичливості і Доброчинності.
Орієнтовний зміст: ознайомлення з традиціями Святого вечора.
 Виставка "Родовідне дерево".
 Усний журнал "Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо".
Походження назви місяця лютий, традиції та звичаї свята Стрітення, народні прикмети цього
дня.
 Вікторина "Прощай зимонько – зима, здрастуй Масляна".
Орієнтовний зміст: дні тижня святкування Масляної, їх назви, обрядодії кожного дня Масляної,
прислів'я-примовки про Масляну.
Весняний цикл
 Традиції обрядових свят: Василя плаксуна (13 березня), Явдохи (14 березня), 40 Мучеників (22
березня), Чистий четвер (за два дні до Великодня, Великдень).
 Конкурс "Весняні ігри";
 Валеологічний урок (на матеріалі свята Василя-Плаксуна);
 Свято-урок "Зустрічаймо Весну";
 Проект "Весна вже воскресла, нам свято принесла".
Орієнтовний зміст: великодні прикмети, історія виникнення Пасхи. Великдень у різних країнах,
за тиждень – Великдень (звичаї днів тижня), ігри та розваги, ігри з писанками та крашанками,
привітання і христосування, великодні легенди.
 Свято української кухні "Чим хата багата, тим і рада".
Розділ 3. "Бережи здоров'я з молоду"
Завдання:
формувати у студентів потребу в здоровому способі життя;
розвивати навички зміцнення та збереження здоров'я;
виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я і здоров'я людей, які їх оточують.
Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ.
 День здоров'я.
Орієнтовний зміст: похід до річки Рось, конкурсно-розважальна програма, приготування каші.
 Година спілкування "Українські народні традиції, обряди та здоров'я людини".
Орієнтовний зміст: значення раціонального харчування в системі здорового способу життя.
 Усний журнал "Тютюн здоров'ю не товариш".
Орієнтовний зміст: історія розповсюдження тютюну, хімічна, психологічна та фізична
залежність від тютюну, твій вибір.
 Тренінг "Здоров'я і здоровий спосіб життя".
Орієнтовний зміст: соціальні та психофізичні причини формування шкідливих звичок та
запобігання правопорушень, аргументи здорового способу життя.
 Усний журнал "Народознавчі прийоми гігієни душі й тіла" (на матеріалах свята Чистий
четвер)
 Тренінг "Визнач свою позицію. Ні алкоголю і наркотикам".
Орієнтовний зміст: найважливіші речі в моєму житті, я приймаю рішення, аналіз ситуацій і
прийняття рішень.
 Тренінг "Моє майбутнє".
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Розділ 4. "Хто не любить природу, той не береже свій край"
Завдання:
формування навички екологічного самовиховання та усвідомлення себе частиною природи;
залучати студентів до активної екологічної діяльності, виховувати бережне ставлення до
природи.
 Проект "Рослини мого краю".
Орієнтовний зміст: рідкісні рослини занесені до Червоної книги, лікарські рослини нашої
місцевості, їх значення для здоров'я людини.
Година спілкування "Шануй воду, бо вона свята".
Орієнтовний зміст: 22 березня Всесвітній день води.
Орієнтовний зміст: народні прикмети, пов'язані з водою, магічна дія води, вода в українських
обрядах, цікаві факти про воду.
 Флористична майстерня.
Орієнтовний зміст: виставка композицій із квітів та з природного матеріалу, фото виставка
"Стежками рідного краю".
Бесіда "Почесна місія оберегів".
Орієнтовний зміст: природа найперше джерело оберегів, велика захисна сила освяченої верби,
"Маковіївського букету квітів".
 Акція "Квітуче подвір'я".
Орієнтовний зміст: розробити план озеленення ділянки біля коледжу, висадження та посів
квітів, газонної трави.
 Усний журнал "Екологічна культура людини".
Орієнтовний зміст: поняття "екологія, актуальність збереження природи, взаємозв'язок людини
і природи".
 Анкетування "Я і довкілля".
Орієнтовний зміст: питання екологічного змісту.
Розділ 5. "Труд – краса і суть мого життя"
Завдання:
 формувати у студентів трудові навички;
 ознайомити студентів з художніми промислами Богуславщини;
 гра подорож "Від ремесла до творчості".
Орієнтовний зміст: ознайомлення з декоративно-ужитковим мистецтвом, його основними
напрямками, традиційні і нетрадиційні художні промисли України: різьба, плетіння з лози,
соломоплетіння, вишивка, вироби з бісеру, гончарство.
 Виставка вишитих картин (нитки, стрічки, бісер). "Світ моїх захоплень".
 Практична конференція "Все про рушник".
 Майстер-клас "Випікання та виготовлення жайворонків". Ігри з ними.
 Майстер-клас "Виготовлення павука" (на матеріалі Різдвяних свят).
Орієнтовний зміст: традиція прикрашання осель підвісними декоративними конструкціями,
так званих "павуків" (зразок народного соломоплетіння). Напередодні різдвяних свят: пірамідальний
павук, ромбічний "павук" декоративне оздоблення.
 Розмалюю писанку, розмалюю, (виготовлення великодніх писанок).
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Програма роботи гуртка
“Світ моїх захоплень”
Загальна кількість годин за навчальним планом – 72
Із них: теоретичні – 5
практичні – 67
Керівники гуртка
вихователі гуртожитку:
Деркаченко О.А., Заруба Т.В.
Пояснювальна записка
Мета: формувати уміння роботи з різними техніками вишивки стрічками, творчо застосовувати
здобуті знання та навички на практиці.
Основні завдання:
 ознайомитись із загальною теорією народної творчості;
 вчити техніці та технології виготовлення виробів зі стрічки;
 сприяти оволодінню основними уміннями та навичками художньої вишивки;
 формувати художні смаки на основі розуміння завдань та мети декоративно-прикладного
мистецтва;
 розвивати мислення, творчість, креативність, художні здібності, вміння аналізувати,
порівнювати та робити висновки;
 виховувати естетичну культуру, естетичні погляди, сприяти формуванню почуття прекрасного;
 надавати можливість реалізувати потреби у самовизначенні та самореалізації.
Методи роботи: бесіда, пояснення з демонстрацією, інструктаж,
розповідь, вправи,
ілюстрація (використання схем, таблиць, шаблонів, фотоматеріалів), метод проектів.
Форми занять: практичні заняття, самостійна творча робота під керівництвом керівника
гуртка, виставки, презентації; використання групових та індивідуальних форм роботи.
Члени гуртка повинні знати:
 загальні відомості про декоративно-прикладне мистецтво (вишивку стрічкою);
 художні особливості та стильові напрями вишивання;
 композиційні, технічні, технологічні й художні особливості виробів декоративноприкладного мистецтва;
 найбільш поширені техніки вишивки.
Члени гуртка повинні вміти:
 створювати композицію зі штучних квітів; композицію вишивки на полотні;
 виконувати різні прийоми художньої вишивки;
 виготовляти вироби за допомогою різних технік, інструментів, матеріалів;
 користуватися інструментами, дотримуючись правил безпечної праці, гігієни та санітарії;
 виконувати монтаж та оформлення готового виробу.
Члени гуртка повинні засвоїти:
 основні прийоми вишивки стрічкою;
 складання квітів різною технікою (плісирована троянда, троянда із зібраної стрічки, складена
троянда, бутони троянд, листя);
 стібки (прямий, зворотній, прямий перекручений, півпетельки, петельки);
 характерні особливості різних видів композицій.
Прогнозовані результати: вихованці гуртка володіють основними прийомами вишивки стрічкою та самостійно створюють творчі композиції.
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План роботи гуртка та тематика занять

№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
Художня вишивка стрічками
2
Історія вишивки. Інструменти та матеріали
Основні прийоми вишивки. Стібок прямий, перекручений, вузлики
Композиція ‚Ромашки‛ Оформлення виробу
Композиція ‚Волошки‛. Оформлення виробу
Творча робота ‚Вишиваємо квітками‛ (закріплення основних прийомів)
Плетіння браслету із стрічок
Вишивка колосків, маків
Вишивка композиції ‚Польові квіти‛
Ознайомлення з творчістю майстринь-рукодільниць
Ознайомлення з творчістю Т.Уланової. Уроки ‚Один в
один‛
Майстер-клас від майстрині Т.Уланової.
Майстер-клас від М.Тихонової ‚Бузок‛
Оформлення та монтаж вишитої композиції
Виготовлення об’ємних квітів технікою складання
(троянда)
Колективна творча робота. Панно ‚Гілка троянди‛
Ознайомлення з новими стібками ‚Французький та
Колоніальний вузол‛. Творча робота на вибір

17.

Вишивка композиції ‚Овечки‛ (стібок вузлики).
Оформлення виробу

18.
19.

Фарбування тканини. Перенесення узорів на тканину
Вишивка композиції ‚Хризантеми‛. Монтаж та оформлення виробу
Вишивка вітальної новорічної листівки
Вирощуємо новорічну ялинку (вишивка стрічками)
Прикрашаємо новорічну ялинку (техніка вишивки стрічкою)
Виготовлення ексклюзивної кульки на ялинку. Урок
майстерності від дизайнера Т.Уланової
Конкурс композиції до Нового року
Виготовлення соняшника технікою складання
Виготовлення оберегу
Виготовлення оберегу
Вишивка троянд різною технікою (‚Павутинка‛, комбінована троянда та ін.)
Вишивка картинки з трояндами

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Стрічкове плетіння (кошики)
Виготовлення виробу ‚Серце з троянд‛ (основні прийоми
- ‚вита троянда, ‚вузлики‛)
Виготовлення виробу ‚Серце з троянд‛ (основні прийоми
– ‚вита троянда, ‚вузлики‛)
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Кількість годин
теорепракРазом
тичні
тичні
3
1

4
1

5
-

1

-

1

1
1

-

1
1

1

-

1

1
1
1
1

1

1
1
1
-

1

-

1

1
1
1

-

1
1
1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1
1

-

1
1

1

-

1

1

-

1

1
1
1

-

1
1
1
1

1

-

1

1
1

-

1
1

1

-

1

1

-

1

1

1

1
33.
34.

3
1

4
-

5
1

1

-

1

35.
36.
37.

2
Вишиваємо ‚Іриси‛. Оформлення вишитої картини
Композиція ‚Мальви‛(основний прийом – стібок ‚петля з
вічком‛)
Вишивка стрічкою тюльпана, нарцисів
Оформлення та монтаж вишитої картини
Виготовлення картинки ‚Весняний букет‛. Творча робота

1
1

-

1
1
1

38.

Вишивка картини стрічкою на вибір

1

-

1

39.

Підготовка до виставки творчих робіт. Монтаж та оформлення вишитих картин
Ознайомлення гуртківців зі змішаною технікою.
Поєднання технік вишивки від В.А.Бурової

1

-

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

40.
41.

Знайомство з технікою канзаші. Основний прийом роботи
– гостра пелюстка, кругла пелюстка

42.
43.

Український вінок. Символіка квітів. Ромашка канзаші
Виготовлення волошки з атласної стрічки в техніці канзаші
44. Мак канзаші. Серединка для мака
45. Український вінок із стрічок. Детальний майстер-клас.
Виготовлення листя
46. Український вінок із стрічок. Детальний майстер-клас.
Виготовлення листя
47. Вербній неділі присвячується. Вишивка вербових котиків
та мімоз
48. Вербній неділі присвячується. Вишивка вербових котиків
та мімоз
49. Вишивка троянд Елен Еріксон з уроку відомого дизайнера
Т.Уланової
50. Виготовляємо романтичні листочки
51. Вишиваємо троянду Шарлотта та її бутончик
52. Виготовлення брошки з маку
53. Виготовлення брошки з маку
54. Теплого травня привіт. Вишивка конвалій та фіалок
55. Теплого травня привіт. Вишивка конвалій та фіалок
56. Вишивка дзвіночків
57. Оформлення та монтаж вишитих картин
58. Вишивка монограм
59. Вишивка монограм
60. Виготовлення подушечки з вишивкою стрічками
61. Композиція ‚Коштовний букет‛
62. Композиція ‚Коштовний букет‛
63. Вишивка композиції ‚Півонії‛
64. Виготовлення брошки ‚Півонія‛
65. Урок-майстерності від І.Тімоніної ‚Айстри‛
66. Вишивка гіацинтів. Оформлення роботи
67. Виготовлення рамок власноруч
68. Заняття ‚Поради від майстринь по вишивці стрічкою‛
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1
69.
70.
71.
72.

2
Ознайомлення з іншими техніками вишивки:
 рельєфна вишивка стрічками та нитками;
 розпис по тканині в поєднанні з вишивкою,
 вишивка по декупажу
Творча робота по улюбленій техніці
Творча робота по улюбленій техніці
Виставка творчих робіт

3

4

5

1

1

-

1
1
1

-

1
1
1

Тернопільський національний технічний університет
Мартин Г.М.,
заступник директора з HBP

План
роботи клубу “Вибрати не можна, тільки Батьківщину”
№
з/п
1

Зміст роботи

Дата

Відповідальний за
проведення

2
Тематичне відкриття засідання клубу:
- заживемо у вільній країні, і виростемо в мирі щасливих
дітей! За це віддаю свою честь Україні! За віру! За правду! За
наших дітей!
Диспут на тему:
‚Що Україна вічна, незнищенна, Від неї ясне сонце навкруги‛
Театралізоване дійство ‚Козацькі забави‛

3
Вересень

4
Керівник клубу,
вихователі

Вересень

Керівник клубу,
староста клубу
Керівник клубу,
студентська рада
гуртожитку

4.

Обговорення членів клубу на тему ‚Моя Україна вільна
держава, з нею пов'язую долю свою!‛

Листопад

5.

Бесіда-реквієм на тему: ‚То давайте ж хоч згадаємо тих Героїв, Грудень
які за майбутнє наше у бою злягли!‛

6.

Вечір пам'яті Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї
Січень - Лютий Студентська рада
краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса - Героїв Україна
гуртожитку,
пам'ятає!
вихователі

7.

Проведення тижня допризовної молоді, присвячений річниці Протягом року Керівник клубу,
визволення України від фашистських загарбників
студентська рада
гуртожитку,
вихователі
Конференція на тему ‚Захищати Батьківщину – моральний
БерезеньКерівник клубу,
обов'язок кожного громадянина України‛
Квітень
староста клубу

1.

2.
3.

8.
9
9.

Організувати диспути на тему ‚Що означає бути патріотом
України‛
Круглий стіл на тему: ‚В житті завжди є місце подвигу!‛

10.

Проведення вечорів пам'яті ‚Вклонімося і мертвим і живим!‛
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Жовтень

Травень

Керівник клубу,
староста клубу
Вихователі
гуртожитку

Керівник клубу, староста клубу
Червень
Вихователі
гуртожитку
Протягом року Рада гуртожитку,
вихователі

План
роботи клубу "Молода сім'я"
№
Зміст роботи
з/п
1
2
1. Перше засідання клубу:
• знайомство з планом роботи;
• обговорення та пропозиції;
• знайомство з літературою та додатковим матеріалом;
• вибори старости клубу
2. Тематичне відкриття. Засідання клубу: "Коли в світі
тільки двоє..."
3. Засідання круглого столу: "Кохання й шлюб".
Зустріч з заміжніми викладачами навчального
закладу. Досвід сімейного життя
4. Поради психолога. Діалог з практичним психологом. Питання для обговорення:
• стрес, допоможи собі сам;
• сімейні конфлікти;
• культура поведінки закоханих;
• як побудувати гармонійний шлюб...
5. Розмова ‚про все відверто‛. 3 особистого
листування /щастя, крик, розпач, депресія.../
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Місяць
3
Вересень

4
Керівник клубу, члени
клубу, вихователі

Вересень

Керівник клубу

Жовтень

Староста та члени клубу,
вихователі гуртожитку

Жовтень

Керівник клубу, практичний психолог

Листопад

Керівник клубу, студентська рада гуртожитку

На святковий добрий вечір:
Грудень
• ознайомлення з традиціями Святого вечора;
• технологія приготування традиційних страв
Святого вечора;
• інтерв'ю у дідуся та бабусі "Спогади про Святий
вечір..."
Таїнство вінчання. Знайомство з обрядами і звичая- Грудень
ми українського народу. Поняття – "вірність",
"любов"
Обмін думками. Кохання – це... Тест ‚ Ваше
Січень
ставлення до кохання ‛
Проблеми молодої сім'ї:
 "Я+ Ти" і батьки;
 сімейний бюджет і його планування
Сімейна азбука:
• коротко про інтимне (зустріч з лікарем);
• планування вагітності;
• венеричні захворювання, ВІЛ-інфекція, як їх запобігти
Аналіз художньої літератури (на вибір): коротко
про кохання
‚Величне та прославлене віками слово ‚жінка‛
(презентація до Міжнародного жіночого дня)
Пам'ять. Мати-Тереза – легендарна монахиня, символ християнського милосердя. Заповіді Матері
Терези.
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Відповідальний

Лютий

Керівник клубу,
студентська рада
гуртожитку

Керівник клубу, священик

Керівник клубу, голова
студентської ради гуртожитку
Керівник клубу, члени
клубу

Березень

Керівник клубу, члени
клубу

Березень

Керівник клубу, бібліотекарі
Староста клубу, члени
клубу
Керівник клубу, священик

Березень
Березень

1
2
14. "Чекаємо лелеки":
• вагітність;
• шкода куріння та вживання алкоголю під час
вагітності;
• зміни в психології жінки під час вагітності
15. Тестування:
"Чи готові ви стати батьками?",
"Ви й ваша дитина",
"Що ти знаєш про малюка?"...
16. Батьківський лекторій:
• у сім'ї росте дитина;
•виховання дитини
17. Лекторій: ‚Ромео та Джульєтта сучасності‛

3
Квітень

4
Дівчата-учасниці клубу,
керівник клубу, лікар-гінеколог

Квітень

Керівник клубу, педіатр,
практичний психолог

Квітень

Керівник клубу, батьки
учасників клубу

Квітень

18. Крик народження дитини:
• аборт і його наслідки;
• "Не вбивайте ненароджених";
• "Материнська любов"
19. Тест ‚Чи готовий я брати на себе відповідальність
за ‚нове‛ життя‛
20. Релігія та наука: статеві відносини до шлюбу

Травень

Керівник клубу, студентська рада гуртожитку
Керівник гуртка, священник, акушер-гінеколог

21. Круглий стіл на тему ‚Хто повинен головувати у
сім'ї?‛

Травень

Практичний психолог

Червень

Керівник клубу, психолог

Червень

Староста гуртожитку,
голова студентської ради
гуртожитку
Керівник клубу

22. Власні думки: ‚Що потрібно для того аби створити Липень
комфорт у сімейних відносинах?‛
23. Зустріч з медичним працівником з питання репро- Липень
дуктивного здоров'я молоді. Підбитяя підсумків

Керівник клубу

ДВНЗ “Балтське педагогічне училище” Одеської області
Іванников С.І., директор,
Куруч С. В.,
Анохіна Є. Є.,
Голімбієвська І.В.,
керівники гуртків

План
виховної роботи в гуртожитку на ІІ семестр 2014/15 н.р
І. Організаційна робота
№
Зміст заходів
з/п
1
2
1. Налагодження побуту мешканців гуртожитку.
2

Засідання активів поверхів
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Термін
Відповідальні
виконання
3
4
12.01-16.01 Завідуюча гуртожитком,
вихователі, голова студради
щотижня Вихователі, старости
поверхів

1
2
3.. Засідання студентської ради гуртожитку
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

3
щотижня

4
Вихователі, голова студради

Підведення підсумків у конкурсі на краще оздоб- Січень
Студентська рада, вихователі
лення вікна до Новорічних та Різдвяних свят
‚Вчимося жити затишно‛ (допомога студентам в Лютий
Вихователі
облаштуванні кімнат)
Інструктаж з техніки безпеки для студентів IV
Лютий
Завідуюча гуртожитком,
курсу перед від'їздом на переддипломну практивихователі
ку
Інструктаж з протипожежної безпеки в гуртожи- Лютий
Завідуюча гуртожитком,
тку та повсякденному житті
вихователі
Інструктаж з техніки безпеки перед від'їздом на Травень
Завідуюча гуртожитком,
літні канікули
вихователі
ІІ Інтелектуально-правове виховання
‚Балтському педагогічному училищу – 85 років‛.
Виховна година.
‚Як розвинути в собі творчу активність,
мислення, інтелектуальні здібності‛. Дискусія
‚Мир та злагода – головна умова існування
Землі та людства‛. Бесіда
‚ В епоху комп'ютерних технологій‛. Круглий
стіл
Інтелектуальна гра ‚ Що? Де? Коли?‛
‚Моральні ідеали та і їх місце в житті сучасної
молоді‛. Година спілкування
‚Духовні потреби та ідеали твого ‚Я‛. Бесіда

12.01 - 16.01. Лисенко В.В., Горячева А.М.
19.01 -23.01 Чусова О.М., Анохіна С.С.
02.02 -06.02 Прущак О.Г., Куруч С.В.
16.02-20.02

Лисенко В.В.,
Голімбієвська І.В.
02.03 - 06.03 Скарга Л .К., Горячева А.М.
09.03 -13.03 1ванов В.В., Анохіна С.С.
06.04-10.04

‚Прагнемо до духовної краси‛. Виховна година 11.05-15.05
ІІІ Морально-правове виховання
‚Конституція України – Основний закон держа- 19.01-23.01
ви‛. Бесіда
‚Справжня дружба?.Яка вона?‛
02.02 -06.02
Виховна година

Спинул Л.І., Куруч С.В.
Гумен С.В., Голімбієвська І.В.
Гончарук В.Г.,
Горячева А.М.
Скопа Л.С.,
Анохіна Є.Є.

Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується.
23.02 -27.02 Дончук Н.В.,
Голімбієвська І.В.
Диспут.
‚ Я громадянин держави Україна‛. Година спіл- 09.03 -13.03 Адаменко К.М., Куруч С.В.
кування
‚Умій бути вдячним‛. Круглий стіл
30.03-03.04 Кифоренко Т.Т.,
Горячева А.М.
‚Чому трапляються фатальні вечірки‛. Дискусія 27.04-01.05 Шендеровська Н.С.,
Голімбієвська І.В.
Соціологічне опитування
18.05-22.05 Одольська Л.В., Анохіна Є.Є.
‚Еталон поведінки мого однолітка‛. Виховна го- 25.05 -29.05 Чусова О.М., Куруч С.В.
дина
ІV. Сімейно-родинне виховання
‚Міцна родина – гарне суспільство‛. Виховна
12.01 -16.01 Віхренко Т.С.,
година
Анохіна Є.Є.
‚Повага до батьків та родини – риси української 19.01-23.01 Прущак О.Г.,
нації‛. Година спілкування
Голімбієвська І.В.
‚Родина, родина від батька до сина‛. Бесіда
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09.02- 13.02 Димовський Р.Ф., Куруч С.В.

1
2
4. Вечір відпочинку, дискотека
5. ‚Здоровий спосіб життя сім'ї – запорука
успішного формування здорового молодого
покоління‛. Круглий стіл
6. ‚Жінка - берегиня роду‛ Виховна година
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
4
16.02-19.02 Вихователі, студентська рада
02.03 - 06.03 Березок Д.І.,
Горячева А.М.

Притуляк Т.С.,
Голімбієвська І.В.
‚ Як будеш батька й матір шанувати, то про
20.04 -24.04 Паевська Ю.Б.,
країну рідну будеш дбати‛. Бесіда
Анохіна Є.Є.
‚Відродження сімейних цінностей та українські 04.05 -08.05 Гужанська І.Ю.,
національні традиції‛. Виховна година.
Куруч С.В.
V. Військово-патріотичне виховання
‚Захист Батьківщини - священний обов'язок‛. 19.01 -23.01 Кузьома С.О.,
Виховна година
Голімбієвська І.В.
‚Ми козацького роду нащадки‛. Круглий стіл 26.01 -30.01 Шевченко М.О.,
Горячева А.М.
‚Україно, вільна, суверенна, ти в моєму серці
02.02-06.02 Кифоренко Т.Т.,
назавжди‛. Виховна година
Куруч С.В.
‚Національна свідомість: як її сформувати?‛
Диспут
‚Державні символи України‛. Бесіда

30.03-03.04

23.02-27.02

Чорновол Л.М.,
Анохіна Є.Є
09.03 - 13.03 Печарська В.П.,
Голімбієвська І.В.
‚Збройні Сили України наша міць і безпека‛.
16.03-20.03 Лекар А.М.,
Виховна година
Горячева А.М.
‚Українство у боротьбі за Європейське майбут- 30.03 - 03.04 Адаменко К.М.,
тя‛. Бесіда
Куруч С.В.
Вечір відпочинку, дискотека
27.04-01.05 Вихователі, студентська рада
Одінцов В.Б., Анохіна Є.Є.

5.

‚ За Україну, за її волю, за честь і славу, за на18.05-22.05
род‛. Година спілкування
VI. Професійне виховання
‚Альма-Матер‛! Славимо тебе... Виховна година 12.01-16.01
до 85 річчя ВНКЗ ‚Балтське педагогічне училище‛. Виховна година
‚Вклонімося професії Вчителя‛. Година спіл19.01-23.01
кування
‚Держава потребує професіоналів‛. Круглий
16.02-20.02
стіл
‚Творче ставлення до навчання – важливий
23.02-27.02
крок на шляху до професійної компетентності‛.
Виховна година
‚Жити – значить працювати‛. Диспут
02.03 - 06.03

6.

‚Освіта і професія‛. Бесіда

7.

‚Вчитель не лише професіям стан душі‛.
13.04-17.04
Виховна година
‚Зустріч з ветеранами педагогічної праці Хомо- 27.04-01.05
вим Г.В та Відмінником народної освіти України
Ситніковою О.С.‛

Іванов В.В.,
Голімбієвська І.В.
Шендеровська Н.С.,
Горячева А.М.
Лугова Т.П.,
Куруч С.В.

1.

2.
3.
4.

8.

16.03-20.03
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Вихователі гуртожитку,
студентська рада
Дончук Н.В.,
Голімбієвська І.В.
Чусова О.М.,
Горячева А.М.
Шендеровська Н.С.,
Анохіна Є.Є.
Дончук Н.В., Куруч С.В.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

VII. Естетичне виховання
‚У чому краса людини?‛ Круглий стіл
05.01 -09.01 Тодорова Л.В., Горячева А.М.
Кольори людського життя. Виховна година
12.01 -16.01 Присяжнюк М.Н.,
Голімбієвська І.В.
Вихованість, культура, інтелігентність. Бесіда
02.02 - 06.02 Лісовська Г.О., Горячева А.М.
Гурт ‚Пікардійська Терція‛ з піснею ‚Плине
09.02- 13.02 Віхренко Т.С., Куруч С.В.
кача‛ як символ зраненої душі українського
народу. Година спілкування
Культура поведінки закоханих. Виховна година. 09.03 - 13.03 Гончарук В.Г., Анохіна Є.Є.
Кобза – стародавній музичний інструмент.
16.03-20.03 Орловський А.В.,
Бесіда
Голімбієвська І.В.
Екскурсія до майстерні С. Шендеровського
13.04-17.04 Куций О.І.,
‚Художня лавка‛ (Перегляд творів мистецтва
Анохіна Є.Є.
місцевого художника)
‚Виховання потреби створювати прекрасне‛.
20.04 - 24.04 Гужанська І.Ю., Куруч.С.В.
Дискусія
‚Чарівне слово поезії Василя Симоненка‛.
04.05-08.05 Нечаєва Т.А., Куруч С.В.
Виховна година
VIII. Трудове виховання
‚Не відкладай на завтра те, що можна зробити 19.01-23.01 Попельницька С.І.,
сьогодні‛. Виховна година
Голімбієвська І.В.
‚Праця – поняття невичерпне тому, що воно
02.02 - 06.02 Ступак Н.Б.,
людське‛. Година спілкування
Горячева А.М.
‚Праця – облагороджує людину‛. Виховна
16.02-20.02 Лисенко В.В.,
година.
Куруч С.В.
‚Вільний час - простір для розвитку
09.03- 13.03 Чусова О.М.,
здібностей‛. Година спілкування
Анохіна Є.Є.
‚Повага і любов до рідної землі‛. Виховна годи- 16.03-20.03 Капкіна Л.М.,
на
Голімбієвська І.В.
‚Праця та свідома творча особистість:
06.04- 10.04 Димовська А.К.,
проблема з позиції сучасної молоді‛. Диспут
Горячева А.М.
‚Праця – матір щастя‛. Виховна година
20.04 - 24.04 Пазиніч З.Г., Куруч С.В.
‚Освіта – скарб; праця – ключ до нього‛.
11.05-15.05 Шендеровська Н.С.,
Дискусія
Анохіна Є.Є.
Трудові десанти
25.05-29.05 Вихователі, студентська рада
ІX. Екологічне виховання
‚Браття по планеті‛. Бесіда

19.01-23.01

4.

НікітюкН.Ф.,
Голімбієвська І.В.
‚Зелений парадокс майбутнього‛. Виховна го- 02.02 - 06.02 Притуляк Т.С.,
дина
Горячева А.М.
‚Ноосфера, людина, екологія. Бути чи не бути?‛ 23.02-27.02 Пазиніч З.Г., Анохіна Є.Є.
Диспут
‚Екологічна культура‛. Диспут
02.03 - 06.03 Чорновол Л.М., Куруч С.В.

5.

‚За життя без сміття‛. Тренінг

23.03-27.03

6.
7.
8.

‚Парки – легені міст і сіл‛. Година спілкування
‚Що ми залишимо нащадкам?‛. Круглий стіл
‚Природа наш дім, а ми господарі в нім‛.
Година спілкування

30.03-03.04
13.04-17.04
27.04-01.05

2.
3.
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Тихохід І.Г.,
Голімбієвська І.В.
Пазиніч З.Г., Куруч С.В.
Лугова Т.П., Горячева А.М.
Нікітюк Н.Ф., Анохіна Є.Є.

X. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
1. ‚Кодекс здоров'я‛ (корисні поради)
12.01 -16.01 Штурба В.В.,
Горячева A.M.
2. ‚Цукровий діабет – не вирок...‛ (профілактика 26.01-31.01 Шевченко М.О.,
захворювання)
Голімбієвська І.В.
3. ‚Протидія та запобігання негативним звичкам. 09.02- 13.02 Березюк Д.І.,
Чи модно бути здоровим?‛ (дискусія)
Анохіна Є.Є.
4. Виховна година до Всесвітнього дня здоров'я
23.02-27.02 Одольська Л.В., вихователі
гуртожитку
5. Зустріч з лікарем невропатологом Слободянюк 09.03 - 13.03 Одольська Л.В.
А.В.
6. ‚Зупинимо туберкульоз разом‛. Година спіл23.03-27.03 Камінський В.І., Куруч С.В.
кування
7.
‚ВІЛ, СНІД, гепатит: небезпека сьогодення‛.
06.04- 10.04 Штурба В.В.,
Виховна година
Голімбієвська І.В.
8. Соціологічне опитування.
13.04-17.04 Одольська Л.В.,
вихователі гуртожитку
9. ‚Профілактичні заходи для збереження здо20.04-24.04 Одольська Л.В.
ров’я‛. Бесіда.
10. ‚Здоров’я - найвища цінність‛. Година
18.05-22.05 Шевченко М.О.,
спілкування.
Горячева A.M.
11. ‚Особиста гігієна – запорука уникнення
25.05-29.05 Одольська Л.В.,
захворювань на інфекційні хвороби‛. Бесіда
Анохіна Є.Є.

План роботи гуртка “Психолог” на 2014/15 н. р.
№
з/п
1
1.

Термін
проведення
3

Зміст роботи
2

І семестр
Консультування студентів щодо формування якостей січень
необхідних для навчання: самостійності,
30.01.15р.
відповідальності, організованості. Виступ на тему:
‚Ми різні – ми рівні‛

2.

Дослідження мікроклімату у колективі. Тест ‚Чи
справжній мій друг‛

лютий
15.02.15р.

3.

Надання психолого - діагностичної допомоги
студентам сиротам.
Поради на тему: ‚Як впоратися з важкими спогадами‛
Тренінг. ‚Розвиваймо інтелектуальні здібності‛

лютий

4.

27.02.15р.

5.

Консультування студентів з особистих питань Година березень
спілкування. ‚Людські слабкості і зміцнення волі‛
12.03.15р.

6.

Проведення індивідуальних психологічних
березень
консультацій з підлітками, які потребують
22.03.15р.
психолого-педагогічного супроводу. Диспут на тему
‚Що означає поняття: ‚реалізувати себе‛
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Відповідальні
4
Вихователь
Концебовська К.

Вихователь
Харковенко Л.,
Корня О.
психолог

Вихователь
Пастушенко С.
Вихователь
Магда В.,
Коропацька А.
Вихователь
Дубіч О.

1
2
7. Година спілкування на тему ‚Конфлікт. Методи
вирішення та розв'язання конфліктних ситуацій‛
8. Дослідження акцентуація характеру студентівпідлітків. Бесіда на тему ‚Куди зникли справжні
чоловіки?‛
9. Індивідуально-психологічні консультації зі
студентами, щодо підготовки до літньої сесії. Лекція
‚Комп'ютерна залежність‛
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

II семестр
Виступ на тему‚Який птах, таке й гніздо‛.
Консультування студентів щодо розвитку якостей,
необхідних під час проходження переддипломної
практики
Тест ‚ Чи вмієте ви розв'язувати свої проблеми‛,
обговорення та поради щодо результатів
Тренінг ‚Розвиваймо інтелектуальні здібності‛.
Індивідуально- психологічні консультації зі студентами
‚Твоє дозвілля‛. Бесіда
‚Конфлікт та шляхи його вирішення‛. Година спілкування
Самооцінка психічних станів. ‚Увага! Лінь‛,‚Талант є
у кожного‛
Продовження роботи над складанням індивідуальних психологічних карт студентів. Лекція ‚Тютюн,
алкоголь – звичка й залежність‛.
‛Як подолати невпевненість у собі та скутість?‛ консультації та поради для студентів
Індивідуально-психологічні консультації зі студентами, щодо підготовки до літньої сесії

3
05.04.15р.

4

квітень
10.05.15р.

Вихователь
Харковенко Л.
Вихователь
Голинська В.

травень
24.05.15р.

Вихователь,
куратор Лелюк О.

31.01.15
січень
лютий

Вихователь
Задонська Н.

27.01.15
лютий
22.03.15
березень

Вихователь

12.04.15

Вихователь Дабіжа Н.

26.04.15

Вихователь Кравчук В.

10.05.15

Вихователь
Шуть О.
Вихователь
Газдюк Т.

31.05.15

07.06.15
червень

Вихователь
Газдюк Т.

Вихователь
Володівщук Л.
Вихователь

Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж
Скопюк Л.С., вихователь

План виховної роботи вихователя гуртожитку
на 2014/15 н. р.

№
Зміст роботи
з/п
1
2
1.
Поселення в гуртожиток
2.
Зустрічі з батьками (індивідуальні та групові бесіди щодо правил
проживання в гуртожитку)
3.
Допомога першокурсникам в оформленні кімнат, облаштуванні побуту
4.
Збір особистих даних про студентів, які проживають у гуртожитку,
оформлення картотеки проживаючих
5.
Робота над документацією
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Термін виконання
3
19.08 - 31.09
19.08.-31.09
Протягом місяця
Протягом місяця
До 10.09

1
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

2
Загальні збори мешканців гуртожитку:
1)правила проживання в гуртожитку, особливості поселення, план роботи
гуртожитку на вересень
2) ремонтні роботи в гуртожитку, умови поселення на наступний рік,
підготовка гуртожитку до літніх канікул.
Збори старост поверхів:
а/ аналіз роботи за тиждень;
б/ завдання на наступний тиждень
Участь у засіданнях студради гуртожитку.
Надання допомоги членам студради у підготовці до звітно-виборчих та
звітних зборів студради, до інших заходів, що готуватимуться в стінах
гуртожитку
Надання допомоги старостам у організації й проведенні чергувань на
поверхах та в блоках, облаштуванні побуту мешканців
Проведення колективних бесід:
‚Санітарно-гігієнічні норми проживання в гуртожитку‛;
‚Харчування та правила зберігання продуктів‛;
‚Береженого Бог береже‛ (безпека життя і здоров’я проживаючих);
‚Поспішливість – друг чи ворог?‛;
‚Кого ми вважаємо справжнім другом?‛;
‚Утопія і реальні можливості‛ (закон і ми);
‚Ти – господар своєї долі‛;
‚Культура, етика побуту та стосунків‛;
‚Межі вільного часу, і як ми його використовуємо‛
Проведення групових бесід із мешканцями гуртожитку
Проведення індивідуальних бесід із мешканцями гуртожитку
Проведення анонімних анкетувань мешканців гуртожитку ‚Я і мій
гуртожиток‛ (ставлення студентів до своєї домівки, якості проживання та
поселення, зауваження та побажання до працівників гуртожитку,
пропозиції щодо покращення умов і організації життя в наступному
навчальному році)
Проведення ознайомлювально-адаптаційних ігор із мешканцями, які
проживають в гуртожитку перший рік: ‚Я заявляю про себе‛,
‚Розтіч думок‛(знайомство студентів один з одним, встановлення дружніх
стосунків; виділення студентів з лідерськими та творчими здібностями;
створення позитивної атмосфери для входження новоприбулих в
колектив мешканців гуртожитку; визначення тих, хто гідно зможе
замінити в студраді випускників)
Участь у рейдах студради, перевірках, організованих завідуючим
гуртожитком, адміністрацією коледжу тощо
Робота зі студентами, які потребують особливої уваги:
1. Залучення до роботи у студраді гуртожитку.
2. Контроль морально-психологічного та фізичного стану студентівмешканців гуртожитку.
3. Контроль за морально-психологічним станом у кімнатах, де
проживають студенти.
4. Аналіз кола знайомих і друзів студентів, які проживають у гуртожитку.
5. Допомога щодо організації дозвілля студентів.
6. Проведення індивідуальних бесід.
7. Навчання користуватися своїм бюджетом, планувати його,
заощаджувати.
8. Навчання вести свої справи.
9. Підтримка тісного зв'язку з кураторами навчальних груп, опікунами
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3
До 10.09.14
До 10.04.15
Щопонеділка

Щомісяця
Вересень, лютий
Протягом року
Протягом року
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
1 раз на тиждень
Щоденно
До 20.09.14

До 15.09.14

Протягом року
Протягом року

1
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

2
Організація роботи гуртка ‚Школа етикету‛.
Мета: навчати студентів правилам сучасного європейського етикету,
виховувати хороші манери, спонукати до самовиховання, саморозвитку,
самовдосконалення.
Організація та участь у волонтерському русі ‚На допомогу бійцям АТО‛.
Мета: вчити студентів громадській активності; формувати навички
громадянської поведінки.
Допомога членам культмасового сектора студради організовувати і
проводити заняття та змагання у клубі ‚Ерудит‛
Допомога членам студради у випуску стінних газет, оформленні стендів,
іншої наочності та документації
Підготовка та проведення літературно-мистецьких годин:
‚Пісні палаючого року‛;
‚Союз волшебных звуков, чувств и дум<‛. Лірика О.С. Пушкіна
Проведення в гуртожитку Днів добрих вчинків
Підготовка та проведення диспутів на теми:
‚Що таке кохання‛?
‚Кого ми називаємо справжнім педагогом‛?
Підготовка та проведення годин спілкування:
‚Війна постукала в наш дім‛
‚Від чого залежить добре ставлення людей одне до одного‛?
‚Що означає термін ‚профпридатність‛‛?
‚Як влаштувати сімейне свято‛?

25.
26.

Захист проекту ‚Гуртожиток моєї мрії‛
Підбиття з членами студради підсумків щорічного конкурсу ‚Краща
кімната гуртожитку‛

28.

Підготовка та проведення відвертих розмови на теми:
‚Світ мій дзеркальце, скажи та всю правду покажи<‛;
‚Революція гідності у пам’яті народній‛;
‚Хто така ‚інтелігентна людина‛?‛;
‚Косметика в житті людини‛.
Допомога членам студради у проведенні оглядів періодичних
педагогічних видань та фахової літератури
Відвідування разом зі студентами театральних вистав, концертів із
наступним обговоренням
Перегляд та обговорення улюблених телепередач та фільмів.
Колективний перегляд фільмів:
‚Життя до народження‛;
‚Вода‛.

29.
30.
31.

3
Щовівторка

Протягом року

2 рази на місяць
Протягом року
Березень
Грудень
1 раз на 2 міс.
Листопад
Квітень
Жовтень
Листопад
Лютий
Травень
Квітень
Травень

Жовтень
Листопад
Січень
Червень
1 раз на місяць
1 раз на місяць
Протягом року
Грудень
Травень

План роботи гуртка
“Школа етикету” на 2014/15 н.р.
Пояснювальна записка
Завдання: озброїти студентів знаннями етикету як засобом ефективного, комфортного
співіснування, співпраці та взаємодії в суспільстві.
Студенти повинні знати: правила сучасного етикету:
• як правильно знайомитися;
• вітати один одного;
• як поводитись у театрі, магазині, громадському транспорті;
• як наносити візити та приймати гостей;
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• як організовувати прийоми та сімейні свята;
• як сервірувати стіл, одягатися, спілкуватися, користуватися косметикою та макіяжем;
• глибоко розуміти поняття ‚моветон‛.
Студенти повинні уміти:
• користуватися правилами етикету у повсякденному сімейному житті та в особливих випадках
як засобом для проявлення внутрішньої етики та краси;
• шляхом самовиховання набуття навичок культурної поведінки.
Години на роботу гуртка: 1 раз на тиждень, 72 години на рік.
Форми контролю: залікові заняття, аналіз культури поведінки мешканців гуртожитку в
повсякденному сімейному житті, громадських місцях.
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Зміст роботи
2
Історія етикету
Що таке манера поведінки?
Повсякденний етикет
Етикет знайомства. Етикет привітання
Типи рукостискань і типи характерів
Етикет прощання
Етикет дружби
Мовний етикет
Правила для розмовляючого
Правила для слухача
Етикет невербального спілкування
Особливості поведінки чоловіка і жінки
у сімейному житті
Етикет водія і пасажира
Візити. Прийом гостей. Застільні розмови
Подарунки
Дитячі подарунки.
Подарунки у офіційному середовищі.
Подарунок близьким людям.
Упаковування подарунків
Квітковий етикет
Культура поведінки за столом
Про правила поведінки за столом.
Напої. Як правильно їсти.
Екзотичні страви. Як їсти фрукти
Дипломатичні прийоми
Етикет особливого випадку
У театрі (кінотеатрі). На виставці, в музеї і в бібліотеці
У ресторані. Танцювальний вечір
Етикет шляхетних зібрань
Церемонія нагороджень
Поїздка за кордон. Чайові
Етикет вірувань
Діловий етикет
Керівник і підлеглий.
Взаємні стосунки між співробітниками
Як поводитися в установі
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Кількість
годин
3
2

Дата проведення
4
І середа вересня

2
2

ІІ середа вересня
ІІІ середа вересня

2
2
2

ІV середа вересня
І середа жовтня
ІІ середа жовтня

2
2
2
2

ІІІ середа жовтня
ІV середа жовтня
І середа листопада
ІІ середа листопада

2

ІІІ середа листопада

2

ІV середа листопада

2

І середа грудня

2

ІІ середа грудня

2

ІІІ середа грудня

2
2
2
2
2

ІV середа грудня
ІІ середа січня
ІІІ середа січня
ІV середа січня
І середа лютого

2

ІІ середа лютого

2

ІІІ середа лютого

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Службовий телефон і службові розмови телефоном
Ділові бесіди
Мистецтво писати листи
У людині все повинно бути красиво
Гардероб на всі випадки життя
Правила етикету у молодіжній моді
Мова краси
Правила догляду за одягом
Макіяж
Демакіяж
Парфумерія
Аксесуари
Основні правила поведінки в інтернеті
Підсумки. Презентація індивідуальних проектів

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

ІV середа лютого
І середа березня
ІІ середа березня
ІІІ середа березня
ІV середа березня
І середа квітня
ІІ середа квітня
ІІІ середа квітня
ІV середа квітня
V середа квітня
І середа травня
ІІ середа травня
ІІІ- ІV середа травня

Використані джерела
1. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів : Сполом, 2001. – 223 с.
2. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Київ : ‚Знання‛, 2006. – 291с.
3. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. – Київ : Наука, 2001.
4. Лисенко В.А. Подружні конфлікти. – Москва : Думка, 1989.
5. Жоголь Л.Є. Наш дім (Влаштування сучасної квартири). – Київ : Техніка, 1979.
6. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. / Сагайдак О.П. – Київ : Знання, 2006. – 380 с.
7. Етика : навч. посіб. / Мовчан В.С. – Київ : Знання, 2007. – 483 с.
8. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Гриценко Т.Б. – Київ : Центр учбової літератури,
2007. – 344 с.
9. Етика соціальної роботи : курс лекцій / Іщук С.В. – Тернопіль, ТДПУ, 2008. – 59 с.
10. Етика та естетика : навч.посіб. / Петрушенко В.Л. та ін. – Львів : Видавництво нац. ін-ту
‚Львівська політехніка‛, 2008. – 180 с.

Технологічно-промисловий коледж Вінницького
національного аграрного університету
Горденко А. П.,

План роботи Ради студентського самоврядування
гуртожитку ТПК ВНАУна 2014/15н. р.
№
Заходи
з/п
1
2
1. Сформувати Раду студентського самоврядування гуртожитку (далі РСС)
2. Систематично проводити засідання РСС
гуртожитку
3. Допомагати в організації проведення ремонту в кімнатах та блоках гуртожитку

Термін
виконання
3
До 09.09.14

2 середа
кожного
місяця
До 01.10.14
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Відповідальний
4
Гол.студ.проф.

Гол. студ. проф.
Голова РСС
гуртожитку
Сидорчук Т.П.
Вихов. гурт.
Гол. РСС гурт.

Контроль за
виконанням
5
Заст. дир. з вих.
роботи, вихователі,
студентський актив
Вихов. гурт.

Комендант

1
2
3
4. Скласти графіки чергування студентів у До 05.09.14
гуртожитку та секціях
5. Провести вечір знайомств з студентами
Жовтень
нового набору
2014р.
6. Проводити санітарні дні у гуртожитку
Щопонеділка, постійно

4
Старости поверхів

5
Вихов. гурт.

Гол. студ. проф.
РСС гуртожитку
Стар. поверхів
РСС

Вихов. гурт.

7. Проводити рейди-перевірки санітарного
Кожний
Стар. поверхів
стану, естетичного оформлення кімнат та вівторок і
РСС гурт.
поверхів, висвітлювати результати перевічетвер
рок на стенді
8. Проводити огляди-конкурси на кращу Один раз в
РСС гурт.,
кімнату, кращий поверх, з нагородженням
семестр
Гол.студ.проф.
переможців
9. Розглядати дотримання правил внутПостійно
РСС гурт.,
рішнього розпорядку студентами гуртоВихователі
житку
10. Випускати студентську стінівку з висвіт- Один раз в Старости поверхів,
ленням у ній найцікавіших моментів з
місяць
Гол. студ.проф.,
життя студентів гуртожитку
Рада гуртожитку
11. Забезпечувати функціонування кімнат Щоденно з
РСС гурт.
самопідготовки
1800 до2000
Стар. Поверх.
12. Підготувати і провести заходи:
Гол.студ.проф,
1. Вечір для першокурсників ‚Будьмо
Жовтень
Гол. РСС коледжу
знайомі‛;
2014р.
2. Вечір ‚Під знаком зодіаку‛;
1 раз в місяць
3.Вечір, присвячений Міжнародному дню
Листопад
студента
2014р.
4.Свято ‚Тетянин День‛
Січень 2015р
5.Конкурс-свято до Дня Святого Валентина Лютий 2015р.
– ‚Міс гуртожитку‛;
6.Зустріч з ветеранами ВВВ, присвячена
Березень,
визволенню Вінниччини від фашистських
2015 р.
загарбників ;
7.День пам’яті до Дня Перемоги
Травень 2015р
8.Організовувати екскурсії в театр, музеї,
Протягом
художні виставки та на концерти відомих
року
співаків
13. Заслуховувати на засіданні РСС студентів, Протягом
Гол. РСС гурт.,
які порушують правила внутрішнього
року
гол.студ.проф.
розпорядку в гуртожитку.
14. Заслуховувати звіт голови РСС гурто- Один раз в
Голова РСС
житку про проведену роботу
семестр
гуртожитку
15. Запрошувати для проведення лекцій,
Постійно
Гол.студ.проф.,
бесід: психологів, лікарів-фтизіатрів,
протягом
голова РСС
гінекологів, невропатологів та працівників
року
гуртожитку
правоохоронних органів
медпрацівник
16. Проводити організаційну роботу щодо
Протягом
Гол. РСС,
проведення засідань ‚Клубів за
року
гол.студ.проф.
інтересами‛
17. Створити в кімнаті відпочинку виставку
Протягом
Гол. РСС,
робіт студентів
року
гол.студ.проф.
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Куратори груп,
гол.студ.проф.,
вихов. гурт.
Гол.студ.проф.
Вихов.гурт.

Заст. дир.з вих.
роботи, вихователі
Заст.дир. з вих.
боти, гол.студ.
проф., психолог
Вихов. гурт.

ро-

Гол.студ.проф.,
психолог
Вихов. гурт.,
куратори груп

Вихов. гурт.

Вихов. гурт.,
гол.студ.проф.
Вихов. гурт.,
Психолог,
заст. дир. з вих.
роботи
Вихов. гурт.,
заст. дир. з вих.
роботи
Вихов. гурт., заст. дир.
з вих. роботи

Калинівський технологічний технікум
Кирилюк В.Д.,
вихователь гуртожитку

План виховної роботи в гуртожитку
на 2014/15 н. р.
№
з/п
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

1.

Термін
виконання
2
3
І. Організація колективу студентів гуртожитку
Поселення студентів у гуртожиток
До 01.09.2014р.
Зміст роботи

Знайомство з батьками студентів та індивідуальними особливостями їх дітей
Ознайомлення студентів нового прийому з
Положенням про студентський гуртожиток та
правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку
Постійна допомога студентам в облаштуванні
кімнат, їх систематичному оформленні
Збори по секціях з метою вибору старост секцій
Проходження загального медичного огляду.

Вихователь,
комендант

На час поселення

Вихователь

До 05.09.2014р.

Вихователь,
комендант

Протягом
вересня
До 05.09.2014р.
До 12.09.2014р.

Загальні збори мешканців гуртожитку з питань:
– Дотримання правил техніки безпеки під з питань
користування газовими приладами та
До 15.09.2014р.
електроприладами;
– Типові правила внутрішнього розпорядку в
студентському гуртожитку КТТ
Ознайомлення з сімейним станом першокурсників
Протягом місяця
та заведення зошитів адресних даних
Організувати та взяти під контроль:
– чергування по кімнатах та секціях;
До 11.09.2014р.
– рейди ‚Санітар‛
Вибори активу гуртожитку. Вибори нового складу
До 15.09.2014р.
студради, затвердження старост секцій
Провести бесіди:
– Санітарно-гігієнічні вимоги до мешканців
До 10.10.2014р.
гуртожитку;
До 05.09.2014р.
– Вимоги до мешканців гуртожитку в колективі
– Правила поводження на секції
Перевірки:
– санітарного стану кімнат, секцій;
– збереження харчових продуктів;
Постійно
– стану майна;
– дотримання режиму дня
ІІ Підвищення якості й ефективності навчання
Організувати роботу кімнат: самопідготовки й
До 20.09.2014р.
відпочинку
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Відповідальний
за проведення
4

Вихователь,
комендант
Вихователь
Вихователь,
медсестра

Печевиста О.В.,
вихователь

Вихователь
Вихователь,
комендант
Комендант

Медсестра,
вихователь

Студкомітет,
медсестра,
комендант,
вихователь

Вихователь

1
2.
3.

4.
5.
6.

7.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.

2
Рейди-перевірки самопідготовки студентів до
навчального процесу
Організувати взаємодопомогу студентів старших
курсів студентам перших курсів у налагодженні
побуту та навчанні
‚Спілкування з мудрістю‛ – ознайомлення з
роботою бібліотеки та читального залу
Постійний контроль за відвідуванням студентами
занять (співпраця з батьками студентів)
Періодичний збір інформації про успішність
студентів (співпраця з кураторами груп), випуск
стінгазети ‚Як ми вчимось‛

3
Протягом року
Постійно
Вересень 2014р.
Протягом року
Грудень 2014р.
Травень 2015р.

Брати участь у батьківських зборах по групах
Листопад 2014р.
ІІІ. Національне виховання
Духовна культура українського народу. Виховна
Жовтень 2014р.
година ‚Плекатимеш мову – цвістимуть слова‛
Уроки народознавства:
а) ‚Ворожіння на Андрія‛,
Грудень 2014р.
б) ‚Святий Миколай‛
‚Українські обереги у вишиванках‛
Виховний захід присвячений творчості С.В.
Січень 2015р.
Руданського ‚Автор сатиричного жанру‛
‚Т.Г. Шевченко – поет, художник, мислитель‛
Березень 2015р.
Тематичний вечір ‚Символи писанкового розпису‛
Квітень 2015р.
‚150-річчя від дня народження М.М. Коцюбинського – українського письменника‛ – випуск газети
IV. Художньо-естетичне виховання
Вечір знайомств для першокурсників ‚Будьмо
Вересень 2014р.
знайомі‛
Вечір відпочинку до Дня студента
Листопад 2014р.

4
Студкомітет,
вихователь
Студкомітет
Вихователь,
бібліотекар
Студкомітет,
вихователь
Вихователь,
куратори груп,
Голова
студкомітету
Вихователь
Вихователь
Вихователь

Вихователь
Вихователь
Вихователь

Вихователь,
студрада
Вихователь,
студрада
Вихователь
Студрада

‚Новорічний бал‛
Грудень 2014р.
Вечір відпочинку до Дня Святого Валентина
Лютий 2015р.
Тематична бесіда: ‚Кмітливі та умілі: в історію свою
Березень 2015р.
Вихователь
візьми нас, Батьківщино‛
Випуск сатиричної газети ‚Квітневі жарти‛
Квітень 2015р.
Студкомітет
Виховна бесіда ‚Материнське благословення‛
Травень 2015р.
Вихователь
V. Формування суспільної та громадської активності
Бесіда ‚Тут я народилася, тут росту‛ – моє рідне
Жовтень 2014р.
Вихователь
місто
Тематична бесіда: ‚Без верби й калини нема
Листопад 2014р.
Вихователь
України‛
Урок державності й права ‚Державні символи
Вихователь,
Червень 2015р.
України‛
викладач історії
Перегляд телепередач та огляд періодичної преси
Постійно
Вихователь
VI. Правове та моральне виховання
Ознайомлення студентів з правами та обов’язками
Вихователь,
Вересень 2014р.
мешканців гуртожитку
комендант
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1
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

2

3

Організація зустрічей:
Вересень
– з медичними працівниками;
Листопад
– з працівниками міліції;
Березень
– з дільничним інспектором
Бесіда ‚Чи знаєш ти закон‛?
Лютий 2015р.
Індивідуальна виховна робота зі студентами,
Протягом року
схильними до правопорушень
Виховна бесіда ‚Тютюнокуріння і алкоголізм
Жовтень 2014р.
руйнує твоє життя. Зроби вибір‛
‚Культура поведінки в суспільстві‛ – виховна бесіда Листопад 2014р.
‚Спиртовий вечір. Як оминути?‛ – виховний захід
Грудень 2014р.
Круглий стіл‚Наркотики – руйнівники особисКвітень 2015р.
тості‛
Тематична бесіда ‚Насильство чи дисципліна‛
Травень 2015р.
Тематична бесіда ‚Захисти своїх дітей від СНІДу‛
Червень 2015р.
VII. Естетичне й екологічне виховання
Допомога студентам в естетичному оформленні
Постійно
кімнат та секцій
Конкурс на кращу новорічну ікебану
Грудень 2014р.

5.

Конкурс на кращу естетично оформлену секцію та
кімнату
Участь студентів в озелененні та впорядкуванні
території прилеглої до гуртожитку
Виховна бесіда‚Раціональне харчування‛

6.
7.
8.

Виховна бесіда‚Світ моди‛
Тематична бесіда‚Дзвони Чорнобиля‛
Конкурс на кращу композицію з весняних квітів

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Грудень 2014р.
Протягом року
Лютий 2015р.
Березень 2015р.
Травень 2015р.
Травень 2015р.

VIII. Фізичне і трудове виховання
Постійне і якісне прибирання кімнат та секцій.
Постійно Один
Проведення генеральних прибирань по секціях
раз в місяць
Контроль за якістю чергування. Проведення рейдів
Постійно
‚Санітар‛ з висвітленням результатів
Бесіда‚Піклування про здоров’я‛
Квітень 2015р.
Участь у святкуванні Дня здоров’я
Травень 2015р.
Проведення рейдів по збереженню майна та меблів
Один раз на
квартал
Проведення прибирання території гуртожитку
Постійно
ІХ Гендерне виховання
Засідання клубу ‚Молода господарочка‛
1 раз в місяць
Бесіда зі студентами з питаннь сімейного та
Жовтень 2014р.
сексуального виховання
Виховна година ‚Виховання дитини в сім’ї‛
Лютий 2015р.
Бесіда ‚Материнські обереги‛
Березень 2015р.
День Матері (конкурс привітань на дану тематику)
Травень 2015р.
Виховна година ‚Моя сім’я‛
Червень 2015р.
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4
Печевиста О.В.,
вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
студради
Вихователь
студради
Вихователь,
комендант
Вихователь,
медсестра
Вихователь
Вихователь
Вихователь,
студради
Вихователь,
комендант
Студради
Вихователь
Вихователь
Комендант,
студкомітет
Комендант
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь

План роботи студентської Ради гуртожитку
на 2014/15 н. р.
№
Назва заходу
з/п
1
2
1.
Систематичне проведення засідань студентської ради
2.
Допомога активу гуртожитку в облаштуванні секцій
та кімнат
3.
Проведення рейдів ‚Санітар‛ по кімнатах та секціях з
висвітленням результатів
4.
Випуск газет, вітальних листівок до святкових подій
5.
Вести агітаційну та роз’яснювальну роботу щодо пропагування серед студентів здорового способу життя
6.
Контролювати стан оплати студентів за проживання
7.
Постійно вести роботу зі студентами, які порушують
правила внутрішнього розпорядку гуртожитку
8.
Засідання студради з питань дотримання студентами
санітарних норм у гуртожитку
9.
Проведення конкурсу на кращу кімнату та секцію
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Дата
Відповідальний
проведення
за проведення
3
4
2 рази в місяць Голова студради
Вересень 2014р. Актив гуртожитку
Щомісячно

Студради

Протягом року

Члени студради

Постійно

Актив гуртожитку

Помісячно

Голова студкому

Щоквартально Актив гуртожитку

Вихователь, рада
гуртожитку
Актив гуртожитку,
Грудень 2014р.
вихователь
Підготовка і проведення вечорів відпочинку
Грудень,
березень,
Актив гуртожитку
квітень,
лютий
Надавати посильну допомогу студентам-сиротам
Актив гуртожитку,
Постійно
вихователь
Допомога активу в озелененні території гуртожитку
Квітень 2015р.
Студком
Розгляд і затвердження кандидатур студентів на
Вихователь,
Травень 2015р.
поселення на наступний рік
Студкомітет
Обговорення плану ради на наступний навчальній рік
ТравеньАктив гуртожитку
червень
Проводити контроль за ремонтом кімнат в кінці року
Червень
Студкомітет
1 раз в квартал

Красноградський технікум механізації сільського господарства
імені Ф.Я. Тимошенка
Федорович Т.О.,
вихователь гуртожитку

План роботи вихователя гуртожитку на 2014/15 н.р.
Основні напрями виховання в гуртожитку
 підготовка національно свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального
генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність
діяльності майбутніх спеціалістів;
 виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної культури;
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 створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури,
залучення до різних видів творчості (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільногуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо);
 формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до
участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;
 усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадського
обов’язку;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи,
гармонії з природою, поваги до жінки, любов до рідної землі;
 збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні національно-культурних
традицій регіону, міста навчального закладу;
 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та
власних інтересів;
 пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та запобігання
правопорушенням.
 удосконалення консультативно-методичного керівництва студентським самоврядуванням з
боку викладацького складу;
 забезпечення викладацьким складом належного рівня національного виховання в процесі
вивчення курсів природничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін;
 надання систематичної допомоги студентському парламенту та кураторам академічних груп
щодо організації позааудиторної роботи у гуртожитку;
 організацію здорового способу життя студентів у гуртожитках та навчання їх валеологічній
культурі через спортивний клуб і медпункт технікуму;
забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи;
 організація системи підвищення кваліфікації всіх учасників виховного процесу з питань їх
підготовки до управління процесом національного виховання студентів.
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зміст, форми, методи
роботи
2
Вересень
Поселення студентів у гуртожиток
Знайомство з новими мешканцями гуртожитку. Ознайомлення
студентів з правилами внутрішнього розпорядку
Загальні збори мешканців гуртожитку, вибір активу та Ради
гуртожитку
Ознайомлення студентів з правилами внутрішнього розпорядку
Брати участь у святкуванні знаменних дат країни

Термін виконання
3
Серпень-вересень 2014
01.-02.09. 2014
02.07.09.2014

Постійно
Постійно, згідно з розпорядженням адміністрації
Перегляд з дівчатами жіночих журналів та обговорення зацікав- Постійно
лених статей
Заняття в гуртках
Постійно
Санітарна перевірка кімнат та приміщень загального користу- Постійно
вання
Бесіди з батьками
Постійно
Проведення індивідуальної роботи з сім’ями, де проживають
Постійно
студенти, які потребують особливої уваги
Бесіди з хлопцями про норми поведінки у громадському місці Постійно
Перевірка стану самопідготовки.
Постійно
Бесіди з хлопцями на морально-етичні теми
Постійно
Тестування
Постійно
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1
2
15. Залучення студентів
1 курсу в гуртки та спортивні секції і організація їх знань
16. Благодійна акція ‚Ми – діти однієї країни (допомога дітямсиротам) ‛
17. Перевірка санітарного стану кімнат
18. Участь у святкуванні ‚Дня фізкультурника‛
19. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
20. Бесіда ‚Для тебе першокурснику‛
21. Заняття хореографічного гуртка
22. Круглий стіл з проблем правового виховання ‚Формування
правової культури серед студентської молоді‛ з запрошенням
представників правоохоронних органів
23. Заняття клубу ‚Молода господиня‛
24. Бесіда „Національні символи України‛
25. Покладення вінків і квітів до могили загиблих воїнів на честь
звільнення м.Краснограда від німецько-фашистських
загарбників"
26. Для вивчення рідного краю провести екскурсії по м. Красноград,
у краєзнавчий музей
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Огляд гуртожитку
Проведення наради кураторів груп
Бесіда ‚Етикет сучасної молодої людини»‛
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Засідання Ради гуртожитку
Жовтень
Випуск стіннівки до Дня вчителя
Бесіда „ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ‛
Зустріч з лікарем-гінекологом
Концерт присвячений Дню вчителя. Випуск святкової газети –
поздоровлення до Дня вчителя
Перевірка санітарного стану кімнат
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Бесіда – ‚Моральний ідеал та його місце у житті людини‛
Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Участь у огляді-конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України за внесок молоді у розбудову держави, у розвиток
парламентаризму, місцевого самоврядування
Заняття гуртка «Квілінг»
Заняття хореографічного гуртка
Засідання Ради гуртожитку
Засідання циклової комісії кураторів груп
Сандень у гуртожитку
Проведення разом із кураторами груп аналізу зайнятості
студентів у позааудиторний час (участь у роботі гуртків, клубів,
секцій)
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3
Постійно
Постійно
02,09,16,23, 30.09.2014
04.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
15.09.2014

16.09.2014
17.09.2014
19.09.2014

Куратори вказують дату в
журналі куратора
На протязі місяця
22.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
29.09.2014
до 01.10.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
07.14.21.28. 10.2014
08.10.2014
09.10.2014
15.10.2014
21.10.2014
На протязі місяця

22.10.2014
23.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
Постійно

Листопад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Проведення конкурсу листівок-блискавок ‚Небезпечна
пристрасть‚
Перевірка санітарного стану кімнат
Бесіда ‚Твої права‛
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Огляд-конкурс гуртожитку
Проведення тижня протипожежної безпеки
Заняття хореографічного гуртка
Випуск стіннівки до Дня студента
Святковий вечір до Дня студента
Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Виховна година ‚Здоров'я і шкідливі звички‛
Засідання Ради гуртожитку
Засідання циклової комісії кураторів груп
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Сандень у гуртожитку
Заняття хореографічного гуртка
Грудень
Проведення бесід про збереження тепла та економію
електроенергії в технікумі та вдома
Добродійні заходи в міжнародний День інваліда
Участь в обласному конкурсі ‚Молодий лідер року‛

04.11.2014

Бесіда "Тютюнокуріння ‛
Бесіди про збереження тепла та електроенергії
Перевірка санітарного стану кімнат та приміщень загального
користування
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Проведення тижня протипожежної безпеки
Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Бесіда: ‚Ввічлива людина‛
Випуск стіннівки до професійного свята Дня енергетика
Сандень у гуртожитку
Участь у професійному конкурсі до Дня енергетика
Засідання Ради гуртожитку
Випуск стіннівки до Нового року

03.12.2014
Постійно
02,09,16,23. 12.2014

17. Новорічна дискотека
1.
2.
3.
4.
5.
6.

04,11,18,25. 11.2014
05.11.2014
12.11.2014
Постійно.
10.11-13.11.2014
13.11.2014
до 16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
Постійно
03.12.2014
На протязімісяця

10.12.2014
11.12.2014
15.-19. 12.2014
16.12.2014
17.12.2014
до 18.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
до 23.12.2014
24.12.2014

Січень
Бесіди з батьками
Тестування
Бесіди з хлопцями на морально-етичні теми
Перегляд з дівчатами жіночих журналів та обговорення
зацікавлених статей
Перевірка стану самопідготовки
Бесіди з хлопцями на тему порушень правил внутрішнього
розпорядку гуртожитку
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Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

1
2
7. Перегляд інформаційних та інтелектуальних телепередач з
подальшим їх обговоренням
8. Проведення бесід про збереження тепла та економію
електроенергії в технікумі та вдома
9. Бесіди з хлопцями на тему ‚Шкідливий вплив куріння та
вживання алкоголю на організм‛
10. Здійснювати психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення
студентів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних
речовин, куріння
11. Участь у спортивних змаганнях
12. Першість технікуму з легкої атлетики
13. Перевірка санітарного стану кімнат
14. Бесіда " До тебе, рідна Україно, я серцем лину ‛
15. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
16. Заняття хореографічного гуртка
17. Проведення тижня протипожежної безпеки
18. Засідання Ради гуртожитку
19. Засідання циклової комісії кураторів груп
20. Бесіда ‚Умій учитись, щоб уміти трудитись‛
21. Заняття клубу ‚Молода господиня‛
22. Сандень у гуртожитку
Лютий
1. Бесіда "В очі лисицею, а поза очі – вовчицею"
2. Перевірка санітарного стану кімнат
3. Випуск стіннівки до Дня Святого Валентина
4. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заняття хореографічного гуртка
Вечір відпочинку ‚Любов дала життя, і рух, і силу<
Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Виховна година ‚Ввічливість‛
Засідання Ради гуртожитку
Засідання циклової комісії кураторів груп
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Сандень у гуртожитку
Березень
Тематична бесіда ‚Тобі, жінко!!!‛
Перевірка санітарного стану кімнат та приміщень загального
користування
Випуск стіннівки до Дня 8 Березня
Конкурс ‚Панночка-україночка‛
Проведення анкетування в групах для вивчення стосунків у сім’ї
Участь у Святковому концерті, присвяченому Дню 8 Березня
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Проведення тижня протипожежної безпеки
Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Бесіда ‚Добро починається з тебе‛
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
270

3
Постійно
Постійно.
Постійно
Протягом
року
Постійно
Постійно.
14,21,28. 01.2015
14.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
20-24. 01.2015
26.01.2015
26.01.2015
28.01.2015
27.01.2015
30.01.2015
04.02.2015
03,10,17,24. 02.2015
до 11.02.2015
11.02.2014
12.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
23.02.2015
23.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
04.03.2015
03,10,17,24. 03.2015
до 04.03.2015
05.03.2015
09.-14. 03.2015
07.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
16.-20. 03.2015
17.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
26.03.2015

1
2
14. Сандень у гуртожитку
15. Засідання циклової комісії кураторів груп
16. Засідання Ради гуртожитку
Квітень
1. Місячник милосердя
2. Свято ‚День сміху‛
3. Перевірка санітарного стану кімнат та приміщень загального
користування
4. Проведення заходів до всесвітнього ‚Дня здоров’я‛
5. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
6. Заняття хореографічного гуртка
7. Малюємо гуртожиток майбутнього
8. Випуск стіннівки до Дня вибуху на ЧАЕС ‚Захистимо довкілля‛
9. Бесіда ‚Фізичне виховання і спорт у житті суспільства‛
10. Зустріч з працівниками Центру соціального захисту для дітей та
молоді
11. Заняття клубу ‚Молода господиня‛
12. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
13. Заняття хореографічного гуртка
14. Засідання Ради гуртожитку
15. Засідання циклової комісії кураторів груп
16. Сандень у гуртожитку
Травень
1. Бесіди зі студентами про підготовку до ремонтних робіт
2. Випуск стіннівки до Дня Перемоги
3. Бесіда ‚Вітчизна, як мати у світі – одна‛
4. Перевірка санітарного стану кімнат та приміщень загального
користування
5. Проведення фотовиставки ‚Брати наші менші‛
6. Заняття гуртка ‚Квілінг‛
7. Робота інформаційно-методичного центру ‚За здоровий спосіб
життя‛
8. Заняття хореографічного гуртка
9. Бесіда ‚МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ‛
10. Проведення тижня протипожежної безпеки
11. Засідання Ради гуртожитку

3
26.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
Протягом місяця
01.04.2015
07,14,21,28. 04.2015
02.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
до 15.04.2015
15.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
30.04.2015
На протязі місяця
до 06.05.2015
06.05.2015
12.19.26. 05.2015
12.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
20.05.2015
25.05-29.05.2015
25.05.2015

12. Засідання циклової комісії кураторів груп

25.05.2015

13.
14.
15.
16.

26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
28.05.2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заняття клубу ‚Молода господиня‛
Заняття гуртка ‚Квілінг‛
Заняття хореографічного гуртка
Сандень у гуртожитку
Червень
Бесіди зі студентами про ремонтні роботи
Бесіди зі студентами щодо екзаменаційної сесії
Бесіда ‚Рідну землю рідний край знай, люби , оберігай‛
Перевірка санітарного стану кімнат та приміщень загального
користування
Засідання циклової комісії кураторів груп
Засідання Ради гуртожитку
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На протязі місяця
На протязі місяця
03.06.2015
02.09.16. 06.2015
08.06.2015
15.06.2015

1
2
7. Загальні збори мешканців гуртожитку (підбиття підсумків,
підготовка до ремонтних робіт приміщень гуртожитку)
8. Сандень у гуртожитку

3
18.06.2015
18.06.2015

План роботи Ради гуртожитку
на 2014/15 н.р.
№
Назва заходів
з/п
1
2
1. Проведення загальних зборів гуртожитку
2. Проведення виборів Ради гуртожитку
3. Скласти графіки чергування на поверхах
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Відповідальний

Дата

3
Голова Ради гуртожитку

4
Вересень

Голова Ради гуртожитку
Голова Ради, старости
поверхів
Проводення засідання Ради гуртожитку Голова Ради гуртожитку
Проведення зборів на поверхах
Голова Ради, старости
поверхів
Проведення перевірки санітарного стану Голова Ради гуртожитку,
кімнат
старости поверхів,
Санітарно-побутовий
сектор
Проведення конкурсу на кращу кімнату
Рада гуртожитку
Контроль з підготовки до занять під час
Навчальний сектор
самопідготовки
Проведення санітарного дня у
Голова Ради гуртожитку
гуртожитку
та старости поверхів
Перевірка роботи чергових
Старости поверхів
Організувати культурно-масові заходи,
Культурно-масовий
згідно з планом вихователя
сектор
Провести конкурс на кращу стіннівку
Голова Ради гуртожитку
Естетичне оформлення холів та кімнат
Санітарно-побутовий
відпочинку
сектор
Перегляд преси та телепередач з наступ- Інформаційний сектор
ним обговоренням
Генеральне прибирання прилеглої до
Чергові студенти та
гуртожитку території
побутовий сектор
Проводити контроль за відвідуванням
Навчальний сектор
студентами занять
Проводити підготовку до осінньо-зимоГолова Ради, старости
вого сезону
поверхів, санітарнопобутовий сектор
Провести дискотеки
Культмасовий сектор
Провести роботу з підготовки до зимової Голова Ради гуртожитку,
сесії
навчальний сектор
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Вересень
1-й день місяця
1 раз на місяць
1 раз на місяць
Кожний вівторок

Кінець місяця
Щодня
Останній четвер
місяця
Щодня
Постійно
Постійно
Постійно
Протягом тижня
Кожного місяця
Постійно
Протягом місяця

Протягом року
Грудень

План роботи Клубу “Молода господиня”
на 2014/15 н.р.
№
з/п

Зміст

1

2

1. Дівоча краса:
1. Краса від природи, штучна<
2. Помічники наші – жіночі журнали.
3. Вчимося бачити в собі красоту
2. Вчимося в'язати:
1. В’яжемо дрібні деталі для серветки
2. Збираємо серветку
3. Обв’язуємо та оформляємо серветку
3. Як зберегти красу якнайдовше:
1. Догляд за шкірою обличчя та шиї?
2. Косметичні засоби за типом шкіри
3. Правильно користуємося косметичними засобами?
4. Смачно готуємо:
1. Вчимось варити плов
2. Приготування салатів до святкового столу
3. Налисники з різними начинками
1. Оформлення святкового столу на різні випадки:
1. Правильне розташування столового посуду на святковому столі
2. Оформлення фуршету
3. Правильне подавання страв до столу
2. Макіяж, демакіяж:
1. Як це правильний макіяж?
2. Денний макіяж
3. Вечірній макіяж, де макіяж
3. Весна – дівчина красна<
1. Вітаміни для нас
2. Догляд за організмом весною
3. Святкова та буденна зачіска
4. Що таке мода?
1. Чи всім підходить те, що модно?
2. Підбір і комбінування одягу
3. Будній та вечірні наряди
5. Моя гордість – мій прекрасний дім:
1. Оформлення кімнат у домі
2. Чим прибирати в домі
3. Озеленення дому
План роботи Гуртка “Квілінг”
на 2014/15 н. р.
Зміст
№
2
1
1. 1. Що таке квілінг, історія. Матеріали та обладнання для квілінга. Техніка виконання, основні форми.
Основні форми деталей для квілінга та техніка їх виготовлення
2. Найпростіші вироби в техніці квілінг
3. Виготовлення коробки для зберігання смужок для квілінга
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1
2
2. 1. Як зробити бахрому?
2. Виготовлення бахромчатих квітів
3. 1. Техніка айрис фолдінг
2. Як зробити мереживо
3. Виготовлення виробів
4. 1. Використання техніки квілінг для виготовлення інших виробів. Листівки. Ярлики.
2. Скарбнички, подарункові коробочки.
3. Різдвяні та новорічні прикраси, іграшки для ялинки. Сніжинки.
5. 1. Картинки, панно.
2. Виготовлення картини ‚Геометричний колаж‛
6. 1. Об’ємний квілінг. Виготовлення деталей об’ємним квілінгом
2. Виготовлення метелика.
7. 1. Як зробити пухнасті квіти. Виготовлення картини з пухнастих квітів.
2. Оформлення рамки для фото квілінгом.
8. 1. Фантазійна квітка
2. Виготовлення троянди
3. Виготовлення картини ‚Хризантема‛
9. 1. Виготовлення картини ‚Червоні квіти‛
2.‚Фіолетові квіти‛
3.‚Трояндове дерево‛

ВП “Старобільський факультет
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка”
Гринь О.В., Клименко Н. В.
вихователі гуртожитку

План виховної роботи гуртожитку
на 2014/15 н. р.
№
з/п
1

Заходи

Термін
виконання
3

2

Відповідальні
4

Я – студент
1.

Проведення зборів мешканців гуртожитку :
- знайомство з першокурсниками;
- доведення норм та правил поведінки в
гуртожитку;
- проведення інструктажів з ТБ та ПБ

Вересень

Васякіна Н.І.,
Сичова О.І.
вихователі

2.

Проведення загальних зборів мешканців гуртожитку для вирішення побутових питань
Проведення виховних бесід зі студентами, які
мають догани та факти порушення внутрішніх
правил гуртожитку
Пропаганда дбайливого ставлення студентів до
обладнання та майна аудиторій, гуртожитку,
пропаганда заходів економії газу, електроенергії,
води
Індивідуальна консультаційна робота

Один раз на
місяць
Протягом року

Васякіна Н.І.

Протягом року

Васякіна Н.І.,
вихователь

Протягом року

Вихователі

3.

4.

5.
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Вихователі

1

2

3

4

6.

Проведення пихолого-діагностичних тестувань для Протягом року
виявлення конфліктної групи, налагодження
взаємовідносин та самопізнання студентів

Вихователі

7.

Тренінгові заняття з питань профілактики
Протягом року
конфліктів та налагодження взаємовідносин
Святковий захід з нагоди посвяти першокурсників Вересень
у студенти та жителі гуртожитку
Я – патріот своєї країни

Вихователі

Організація екскурсій для мешканців гуртожитку Протягом року
історичними місцями м. Старобільськ та до
міського краєзнавчого музею
Проведення ‚Дня української мови та писемності‛ Листопад

Вихователі

8.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Проведення виховного заходу до Дня Соборності та
Свободи України, перегляд документального
фільму ‚Шлях до свободи‛
Організація та проведення українських вечорниць
до свята ‚Масляна‛
Організація зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами
до ‚Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав‛
Організація та проведення творчого вечора
‚Шляхами кобзаря‛, присвяченого річниці з Дня
народження Т.Г. Шевченка
Культурно-моральне, патріотично-громадянське,
естетичне, духовне виховання шляхом організації
та проведення зустрічей з культурними та
громадськими діячами міста, бесід, творчих
вечорів, перегляду худ. і докум. фільмів тощо
Проведення тематичних вечорів з питань
державності та символіки України, традицій
українського народу
Вшанування героїв ВВВ
‚Слава, Слава, Слава – героям Вітчизни‛

Січень

Лютий
ютий

Вихователі,
студрада

Студенти спеціальності
‚Українська мова та
література‛,
вихователі
Вихователі,
студрада
Вихователі,
студрада
Вихователі

Березень

Вихователі,
студрада

Протягом року

Вихователі

Протягом року

Вихователі

Травень

Студрада, вихователі

Я – майбутній фахівець
Організація та проведення конкурсу у гуртожитку Протягом року
‚Моя затишна кімната‛.

Студрада,
вихователі

2.

Проведення рейдів з перевірки дотримання
санітарно-гігієнічних норм в кімнатах гуртожитку

Вихователі,
Студрада

3.

Проведення обходу кімнат гуртожитку з
Протягом року
господарчо-побутових питань та стану ТБ/ПБ
Проведення генеральних прибирань
Кожної середи
Організація чергувань у гуртожитку
Згідно з графіком
Я – активна творча особистість

Васякіна Н.І.,
Вихователі
Студрада
Студрада

1.

Привітання з нагоди Дня вчителя. Участь у
святковому концерті на факультеті

Жовтень

Студрада, вихователі

2.

Проведення тематичної костюмованої дискотеки
до свята ‚Хеллоуїн‛

Листопад

3.

Привітання студентів гуртожитку до
‚Дня студента‛

Листопад

Студенти спеціальності
‚Англійська мова та
література‛, вихователі
Вихователі,
студрада

1.

4.
5.
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Один раз на
тиждень

1
4.
5.
6.
7.
8.

2
Привітання хлопців від дівчат з нагоди свята ‚День
Збройних Сил України‛
Проведення дискотеки доДня Святого Миколая
Оформлення виставки фотокарток ‚Цікаві миті
мого студентського життя‛
Новорічний карнавал-дискотека‚Чарівна ніч‛.
Вечір-дискотека для закоханих до дня Святого
Валентина.

3
6 грудня
19 грудня
Грудень
Грудень
Лютий

9.

Святкова дискотека до Міжнародного жіночого дня Березень

10.

Вечір гумору, присвячений Міжнародному дню
сміху
Проведення музичних вечорів та знайомство з
творчістю відомих діячів музичної культури

Квітень

Проведення літературних вечорів та знайомство з
творчістю відомих діячів літератури.

Протягом року

11.
12.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.

Протягом року

Я – лідер
Проведення установчих зборів студради гуртоВересень
житку:
- вибори та затвердження членів студради;
- затвердження статуту роботи студради;
- планування роботи студради
Організація та проведення засідань студради
2 рази на місяць
гуртожитку
Я – здорова людина
Проведення медичного огляду студентів
Вересень, Лютий
Проведення бесіди до ‚Міжнародного дня бороть- Грудень
би зі СНІДом‛
Проведення спортивних естафет, змагань з футбо- Протягом року
лу, волейболу, баскетболу тощо
Проведення туристичних походів
Протягом року
Пропаганда серед студентів здорового способу
Протягом року
життя. Участь у Всеукраїнських акціях ‚Антинаркотик‛, ‚АнтиСНІД‛, ‚Тверезість‛, ‚Життя без
куріння‛ та інших
Проведення зустрічей з лікарями з питань
Протягом року
фізіології, статевих відносин, венеричних
захворювань, впливу шкідливих звичок на стан
молодих батьків та здоров’я майбутніх дітей
Я – маю право

4
Вихователі,
студрада
Вихователі, студрада
Студрада, Вихователі
Вихователі, студрада
Вихователі,
студрада
Вихователь,
студрада
Студрада,
вихователі
Вихователі,
студрада
Вихователі,
студрада
Студрада ,
вихователі

Студрада,
Вихователі
Медична сестра
Вихователі,
медична сестра
Студенти спеціальності
‚Фізичне виховання‛,
вихователі
Вихователі, студрада
Вихователі

Медична сестра,
вихователі

Проведення зустрічі з робітниками право- Вересень,
охоронних органів. Бесіди на тему ‚Наркотикам – Жовтень
скажемо НІ!‛, ‚Боротьба з шкідливими звичками
алкоголем, курінням – справа честі!‛, ‚Боротьба з
корупцією‛, ‚Я – знаю свої права‛
Проведення зустрічі з робітниками соціальних Протягом року
установ

Вихователі

3.

Проведення бесід ‚Мораль та її норми‛, Протягом року
‚Конфлікти‛, ‚Культура поведінки‛, ‚Правила і
закони в твоєму житті‛, ‚Як не стати жертвою
злочину‛ та ін.

Вихователі

4.

Пропаганда студрадою дотримання ПВР
встановлення мір винагороди та покарання.

Вихователі

2.
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і Протягом року

Вихователі

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я Горбачевського МОЗ України”
Орієнтовна структура річного планувиховної роботи
в гуртожитку на 2014/15 н. р.

І Аналіз виховної роботи в гуртожитку за попередній навчальний рік
Мета і завдання виховної роботи гуртожитку
ІІ Індивідуальна робота зі студентами
ІІІ. Організація колективу
ІV. Розвиток пізнавальної діяльності студентів
V. Патріотичне виховання. Розвиток національної свідомості
VI. Ціннісно-орієнтована діяльність
VII. Превентивне виховання
VIII Ціннісне ставлення до праці й природи
IX.Формування здорового способу життя
X. Моральне виховання
XII. Робота з батьками, громадськістю та молодіжними службами міста
І. Аналіз виховної роботи в гуртожитку
за 2013/14 н. р.
ІІ. Мета і завдання виховної роботи гуртожитку
Мета: створити умови для соціалізації студентської молоді, що проживає у гуртожитку;
виховувати патріота своєї Батьківщини, добру, чуйну, чесну людину.
Основні завдання виховної роботи в новому навчальному році:
1. Формувати колектив студентів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи
виховної роботи.
2. Сприяти розвитку системи студентського самоврядування.
3. Активізувати роботу громадських молодіжних організацій, волонтерського загону серед
молоді гуртожитку для покращення здорового способу життя.
4. Залучати в суспільну роботу студентів пільгового контингенту, сприяти їх самоутвердженню
та самореалізації.
5. З метою ознайомлення батьків з особливостями підліткового віку, створити лекторій для
батьків, затвердити єдиний батьківський день.
6. Постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання студентів та
організовувати їх дозвілля.
ІІІ. Індивідуальна робота з студентами
№
Термін
Зміст роботи
Відповідальний
з/п
виконання
1
2
3
4
1. Поселення студентів у гуртожиток. Знайомство з
Інспектор
студентами першого курсу, вивчення їх особових
гуртожитку,
Вересень
справ, проведення роботи з позитивної адаптації
комендант
першокурсників у колективі
1
2
3
4
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Примітка
5

5

2.

3.

4.

5.

Допомога студентам у створенні сприятливих
побутових умов:
- забезпечення необхідним інвентарем;
- ознайомлення з правилами проживання та
санітарно-гігієнічними вимогами.
Індивідуальні бесіди: „Як я провів літні канікули‛,
„Розкажи про себе‛, „Культура спілкування з
однолітками‛, „Правила поведінки в їдальні‛,
„Зовнішній вигляд та культура поведінки‛, „Учись
володіти собою‛, „Дружба між хлопцями та
дівчатами‛, „Як уникнути конфліктів‛, „Чим ти
можеш порадувати своїх рідних?‛, „У чому запорука
здоров’я?‛, „Викрадач розуму – алкоголь‛, „Бесіда з
санітарії та гігієни‛ тощо
Здійснити анкетування студентів гуртожитку на
тему „Моя роль у колективі‛, „Ціннісні пріоритети
студентів‛, „Мої побажання‛
Оформити кімнату для самопідготовки

Вересень

Протягом
року

Жовтень,
Листопад,
Травень
До 10.09

Інспектор
гуртожитку,
працівники
гуртожитку,
комендант
Інспектор
гуртожитку,
працівники
гуртожитку

Інспектор
гуртожитку,
психолог
Інспектор
гуртожитку

ІV. Організація колективу
1.

2.

3.
4.

5.

Провести збори проживаючих у гуртожитку,
вибори ради гуртожитку, розподіл обов’язків.
Вересень
Ознайомити студентів з режимом і правилами
проживання
Організувати роботу студенського самоврядування
Вересень
щодо чергування, самообслуговування в гуртожитку
Організувати огляд-конкурс „Краща кімната і
Вересень
секція‛
Скласти і затвердити списки студентів, які проживають у гуртожитку, соціальний паспорт До 10 вересня
студенського контингенту
Здійснити роботу з реєстрації студентів у
паспортній службі та їх прописку в гуртожитку
До 10 вересня

6.

Організувати регулярний медичний огляд студентів
Постійно
з метою виявлення та профілактики захворювань

7.

Засідання ради гуртожитку (згідно з планом роботи)

8.

Перегляд і обговорення телепередач. Перегляд
фільму„Сучасне рабство. Торгівля людьми ‛,
Протягом
„Наркоманія в сучасній Україні‛, „Діти наркоманів‛,
року
„Дівчинка‛, „Життя на землі‛, „Алкоголізм - це
хвороба, чи ні?‛ та інші.
Огляд періодичної преси
Протягом
року

9.

10. Екскурсії

1 раз на
місяць

Вересень

11. Зустрічі з цікавими людьми

Протягом
року
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Інспектор
гуртожитку,
Рада гуртожитку
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку
Рада гуртожитку
Інспектор
гуртожитку,
комендант
Інспектор
гуртожитку,
комендант
Медпрацівник
Інспектор
гуртожитку, Рада
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку
психолог, Рада
гуртожитку
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку

1
2
3
12. Провести бесіди з студентами „Дотримання правил
дорожнього руху під час поїздок додому‛; „Бережіть
електроенергію‛; „Кримінальна відповідальність
Протягом
підлітків‛; „Як допомогти товаришу, який потрапив
року
у складне становище‛; „Співвідношення: хочу, можу,
треба‛; „Будьмо ввічливими‛; „Добротою вимірюй
себе‛
13. Організувати роботу студенського самоврядування із
озеленення секцій та кімнат
Квітень
14. Залучати студентів до благоустрою території вищого Вересень,
навчального закладу
Квітень,
Травень
15. Продовжити роботу з мешканцями гуртожитку Протягом
щодо естетичного оформлення кімнат та секцій року
гуртожитку
16. Організація
чергування,
самообслуговування
Останній
студентів у гуртожитку. Проведення санітарних днів,
вівторок
„генеральне‛ прибирання приміщень
місяця
17. Організація роботи з підготовки до зими: заклеїти
вікна в кімнатах, секціях та побутових приміщеннях

18. Проводити конкурс „Краща кімната та секці‛,
перевірка чистоти кімнат

Листопад

Щодня

19. Формувати санітарно-гігієнічні навички студентів
Щодня

4
Інспектор
гуртожитку,
психолог,
медпрацівник

Інспектор
гуртожитку,
Рада гуртожитку
Інспектор гуртожи
тку,
Рада гуртожитку
Інспектор
гуртожитку,
Рада гуртожитку
Інспектор
гуртожитку ,
комендант, Рада
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку,
комендант, Рада
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку,
комендант, Рада
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку,
комендант, Рада
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку , Рада
гуртожитку

20. Залучати органи студенського самоврядування до
Протягом
систематичного проведення рейдів контролю щодо
року
збереження води, електроенергії
V. Розвиток пізнавальної діяльності
1. Залучити студентів до участі у гуртках художньої
Інспектор
самодіяльності, технічної, художньої творчості,
гуртожитку
Вересень
спортивних секціях, клубах за інтересами, які
працюють у ліцеї, гуртожитку, місті
2. Організувати екскурсії
Інспектор
Вересень
гуртожитку
3. Провести психологічний практикум „Моє
Психолог
Вересень
входження до соціуму‛
4. Продовжити роботу психологічного тренінгу
Протягом
Психолог
„Рівний рівному‛
року
5. Провести вечір відпочинку „Давай товаришувати‛
Інспектор гуртоВересень
житку, Рада
гуртожитку
6. Взяти участь у „Осінньому балі‛ у навчальному
Інспектор гурзакладі
Жовтень
тожитку, куратори
груп
7. Провести екскурсії
Вересень
Інспектор гурГрудень
тожитку, Рада
Квітень
гуртожитку
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1
8.

2
Провести вечір відпочинку „Ми шукаємо таланти‛

3
Жовтень

9. Провести вечір пам’яті жертв голодомору
„Прости нас, пам’ять, прости‛

4
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку

Інспектор гурЛистопад
тожитку, Рада
гуртожитку
10. Провести конкурсно-розважальну програму
Інспектор гур„Міс і Містер гуртожитку‛
Листопад
тожитку, Рада
гуртожитку
11. Оформити колаж „Зроби свій вибір на користь
Інспектор гурздоров’ю‛
Листопад
тожитку Рада
гуртожитку
12. Провести усний журнал „Енергетичний напій.
Інспектор гурКористь чи шкода здоров’ю‛
Грудень
тожитку, Рада
гуртожитку
13. Новорічний бал у гуртожитку
Інспектор гурГрудень
тожитку, Рада
гуртожитку
14. Літературно-музична композиція „День заІнспектор гуркоханих‛
Лютий
тожитку, Рада
гуртожитку
15. Шоу-програма до 8 Березня „Весняний
Інспектор гурвернісаж‛
Березень
тожитку, Рада
гуртожитку
16. Тематичний вечір „Дзвони пам’яті‛ до річниці
Інспектор гурЧорнобильської трагедії
Квітень
тожитку, Рада
гуртожитку
17. Вечір відпочинку „Сміх – діло серйозне‛
Інспектор гурКвітень
тожитку, Рада
гуртожитку
18. Інтелектуальна гра „Чи знаєш ти свій рідний
Інспектор гуркрай‛
Травень
тожитку, Рада
гуртожитку
19. Театралізовано-пізнавальна програма
Інспектор гур„Пам’ятаємо твій подвиг, солдате‛
Травень
тожитку, Рада
гуртожитку
20. Організація та проведення тематичних
Інспектор гурдискотек
Щочетверга тожитку, Рада
гуртожитку
21. Участь у зустрічах з працівниками міліції,
Інспектор гурПротягом
пожежної служби, лікарями, працівниками
тожитку, Рада
року
молодіжних служб міста (району)
гуртожитку
22. Організація та проведення „Дня іменинника‛
Інспектор гур1 раз на
тожитку, Рада
квартал
гуртожитку
23. Інтелектуальні ігри „Інтелектуальне казино‛,
Інспектор гурПротягом
„Що? Де? Коли?‛, „Літературна регата‛ тощо
тожитку, Рада
року
гуртожитку
24. Участь у святі останнього дзвоника
Інспектор гурЧервень
тожитку, Рада
гуртожитку
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VІ. Патріотичне виховання. Розвиток національної свідомості
1. Екскурсія до краєзнавчого музею
Інспектор гурВересень
тожитку, Рада
гуртожитку
2. Колаж „Мій рідний край ні з чим не порівІнспектор гурняти‛
Вересень
тожитку, Рада
гуртожитку
3. Участь у міських заходах до річниці визволення
Інспектор гурУкраїни від німецько-фашистських загарбників Жовтень
тожитку, Рада
гуртожитку
4. Вечір відпочинку до Дня Українського козацтва
Інспектор гур„Козацькі розваги‛
Жовтень
тожитку, Рада
гуртожитку
5. Година спілкування: дискусія „Що означає
Інспектор гурбути патріотом?‛
Листопад
тожитку, Рада
гуртожитку
6. Бесіда „Захист Вітчизни – обов’язок громаІнспектор гурдянина‛
Грудень
тожитку, Рада
гуртожитку
7. Тематичний вечір „Афганістан болить в душі
Інспектор гурмоїй‛. Зустріч з воїнами афганцями
Січень
тожитку, Рада
гуртожитку
8. Зустріч з Головою ветеранської організації
Інспектор гур„Наші земляки – видатні люди‛
Лютий
тожитку, Рада
гуртожитку
9. Участь у туристсько-краєзнавчих експедиціях
Інспектор гур„Пізнай свій рідний край‛
Травень
тожитку, Рада
гуртожитку
10. Тиждень патріотичного виховання до Дня
Інспектор гурПеремоги:
тожитку, Рада
- зустріч із воїнами ВВВ;
гуртожитку
Травень
- участь у міських заходах.
Вечір фронтової лірики і пісні до Дня Перемоги
11. Провести акцію „Пам’ять‛
Інспектор гурТравень
тожитку, Рада
гуртожитку
12. Усний журнал „Славетні постаті України‛
Інспектор гурБерезень
тожитку, Рада
гуртожитку
13. Участь у проведенні Шевченківських днів у
Інспектор гурліцеї
Березень
тожитку, Рада
гуртожитку
14. Поетична вітальня „Україно! Ти моя молитва!‛
Інспектор гурКвітень
тожитку, Рада
гуртожитку
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1
2
3
4
15. Вивчення традицій рідного краю. Тематичні
Інспектор гурвечори, години спілкування, інформація,
тожитку, Рада
театралізовані дійства до свят народного
гуртожитку
календаря:
гуртожитку
- Пресвята Богородиця;
Вересень
- Покрова;
Жовтень
- Святий Миколай;
Грудень
- Різдво, різдвяні гадання;
Січень
- Водохреща;
Січень
- Благослови, мати, весну зустрічати.
Березень
VII. Ціннісно-орієнтована діяльність
1. Проведення анкетування з метою вивчення
Інспектор гурматеріальних та духовних потреб студентів.
тожитку,
Вересень
куратори груп,
психолог
2. Взяти участь у заходах: День знань, День праІнспектор
Протягом
цівника освіти, Новорічне свято, Свято матері,
гуртожитку
року
День Перемоги
3. Взяти участь у тижні літератури рідного краю
Інспектор
Лютий
гуртожитку
4. Взяти участь у проведенні Шевченківських днів
Інспектор
Березень
у ліцеї
гуртожитку
5. Взяти участь у конкурсі газет, гуморесок,
Інспектор
Квітень
усмішок до Всесвітнього Дня сміху
гуртожитку
6. Засідання круглого столу „Моральна чистота
Інспектор гурстосунків між юнаком та дівчиною‛
тожитку, кураЛистопад
тори груп, рада
гуртожитку
7. Тематичний діалог „Людське життя – найвища
Травень
цінність‛
VIІI. Превентивне виховання

Інспектор
гуртожитку,

1. Індивідуальні бесіди з студентами, їх батьками,
вивчення особистих справ, анкетування з
Вересень
метою виявлення студентів, схильних до правопорушень
2. Складання психолого-педагогічних характеВересень
ристик студентів з девіантною поведінкою
3.
Протягом
Ведення щоденника педагогічних спостережень
року
4. Зустрічі з працівниками правоохоронних
Протягом
органів. Бесіди, лекції з студентами
року
5. Засідання круглого столу за темою „КриміЖовтень
нальна відповідальність підлітків‛
6. Участь у місячнику профілактики правопоЛютий
рушень
7. Вікторина „Чи знаєш ти закон?‛
Березень

Інспектор
гуртожитку

282

Інспектор
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку
Інспектор
гуртожитку
Інспектор гуртожитку

5

1
2
8. Відповіді на запитання, які задають студенти
через скриньку „Відверта розмова‛

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

1.

2.

4
Інспектор
Щосереди гуртожитку,
психолог
IХ. Ціннісне ставлення до праці і природи
Провести бесіди з метою економії води,
Інспектор
електроенергії, бережного ставлення до майна
гуртожитку,
гуртожитку та ліцею:
Протягом
Рада
„Бережіть електроенергію‛;
року
гуртожитку
„Як правильно користуватись душем‛;
„Ціна краплини води‛ тощо
Анкетування студентів в „Моя роль у колекІнспектор
тиві‛, „Що я можу і хочу змінити в гуртожиВересень
гуртожитку
тку‛
Організувати роботу з прибирання кімнат і
Інспектор гурперевірки чистоти
Щодня
тожитку, Рада
гуртожитку
„Генеральне‛ прибирання
Інспектор гурОстанній
тожитку, Рада
вівторок
гуртожитку,
місяця
комендант
Проведення конкурсу „Краща кімната і секція‛
Інспектор гурПротягом
тожитку, Рада
року
гуртожитку
Систематичне проведення рейдів контролю
Інспектор гурПротягом
щодо збереження води, електроенергії, майна
тожитку, Рада
року
гуртожитку
гуртожитку
Упорядкувати вуличні квітники. Висадити
Інспектор гурКвітеньквіти у квітнику, дерева на території
тожитку, Рада
травень
навчального закладу
гуртожитку
Провести косметичний ремонт кімнат
Інспектор гурТравеньтожитку, Рада
Червень
гуртожитку
Круглий стіл „Моя участь у вирішені побутоІнспектор гурвих та господарських питань у родині‛
Березень
тожитку, Рада
гуртожитку
Провести екскурсію на природу, щоб зібрати
Інспектор гурТравеньлікарські рослини
тожитку, Рада
червень
гуртожитку
Вікторина „Зелений дивосвіт‛
Інспектор гурЧервень
тожитку, Рада
гуртожитку
Х. Формування здорового способу життя. Моральне виховання
Вивчити медичні картки студентів, яких
Інспектор гурзараховано на перший курс
До 1 жовтня тожитку, Рада
гуртожитку
Здійснити психолого-педагогічний аналіз
Інспектор гурстуденського контингенту з метою виявлення
тожитку, псистудентів, схильних до вживання спиртних
До 1 жовтня холог
напоїв, наркотичних та токсичних речовин,
куріння
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3

5

1
2
3. Виставка науково-популярної літератури ‚За
здоровий спосіб життя‛
4.
Студенська конференція „Складові здоров’я‛
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4
Інспектор
Жовтень
гуртожитку
Інспектор
Листопад
гуртожитку
Участь у заходах до Дня здоров’я
Один раз у Інспектор
квартал
гуртожитку
Організація заходів з охорони життя та здоІнспектор
ров’я студентів. Провести бесіди з студентами
гуртожитку,
„Дотримання правил дорожнього руху під час
Рада гуртожипоїздок додому‛; ‚Шкідливість вживання
тку
алкоголю,
наркотичних
засобів
та
тютюнокуріння‛, ‚Санітарно-гігієнічні вимоги Протягом
до студентів‛; „Дотримання правил безпеки року
під час літніх канікул‛; ‚Харчування і здоров’я‛
„Правила поведінки під час зимових канікул‛;
‚Правила поведінки біля
водоймищ
в
осінньо-зимовий
період‛;„Інфекційні хвороби‛
Брати участь у спортивно-туристичних походах
Інспектор гурВересень
навчального закладу
тожитку, Рада
травень
гуртожитку
Організувати виставку книг „Спорт. Здоров’я.
Інспектор гурКраса‛
Грудень
тожитку, Рада
гуртожитку
Організація спортивних розваг „Весела
Інспектор гурПротягом
естафета‛, „Козацькі розваги‛, „Турнір
тожитку, Рада
року
рицарів‛, „Спортивний брейн-ринг‛ тощо
гуртожитку
Провести акцію „Милосердя‛
Інспектор гурВересень
тожитку, Рада
гуртожитку
Організувати шашковий та тенісний турніри
Інспектор гурВересень
тожитку, Рада
гуртожитку
Вечір відпочинку „Добротою вимірюй себе‛
Інспектор гурПротягом
тожитку, Рада
року
гуртожитку
Конкурсна програма „Милосердя в нашому
Інспектор гурПротягом
житті‛
тожитку, Рада
року
гуртожитку
Індивідуальна бесіда „Вільний час простір для
Інспектор гурПротягом
розвитку здібностей‛
тожитку, Рада
року
гуртожитку
Літопис традицій моєї родини
Інспектор гурПротягом
тожитку, Рада
року
гуртожитку
Діалог „Людське життя – найвища цінність‛
Інспектор гурПротягом
тожитку, Рада
року
гуртожитку
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3

5

1
2
17. Моделювання виховних ситуацій „Етика
мобільного зв’язку‛.

1.
2.

3.
5
6.

3
Протягом
року

4
Інспектор гуртожитку, Рада
гуртожитку
ХІ. Робота з батьками, громадськістю та молодіжними службами міста.
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
Проведення загальних зборах батьків. Виставка
Інспектор
Вересень
книг „Вічні цінності сьогодні‛
гуртожитку
Встановлення контакту з батьками вихованців Протягом
Інспектор
шляхом
зустрічей,
телефонних
розмов, року
гуртожитку
відвідування сімей студентів
Консультації для батьків з питань поведінки та Протягом
Інспектор
проживання студентів у гуртожитку
року
гуртожитку
Круглий стіл „Емоції в нашому житті. Як ними
Інспектор
Жовтень
керувати?‛
гуртожитку
Періодичне опитування батьків, їхня оцінка
Інспектор
діяльності колективу гуртожитку з питань
гуртожитку
Раз на
виховання та організації умов проживання.
півріччя
Пропозиції щодо вдосконалення виховного
процесу

5

Рівненський державний аграрний коледж
Садовська О.А.,
керівник клубу

План фотоклубу “Зупинись, миттєвосте!” гуртожитку № 2
на 2014/15 н.р.
№
Зміст заходів
з/п
1
2
1. Організація фотоклубу, його мета, завдання. Теорія та практика
фотографії, її історія та розвиток
2. Популяризація з допомогою фотографії культури та традицій
українського народу
3. Відмінності дзеркального фотоапарата від цифрового компактного
4. Пристрій дзеркального фотоапарата
5. ‚Одяг‛ для фотографій або як вибрати фото рамку
6. Експозиція і експопара
7. Організація творчих зустрічей з майстрами української фотографії ‚Секрети майстерності‛
8. Виїзна фото екскурсія, фото сесія
9. Фотовиставка ‚Студентське життя: кольоровий вимір‛
10. Режими фотозйомки, чутливість ISO
11. Як правильно фотографуватися на документи
12. Глибина різкості або ГРЗП
13. Ефект ‚розмиття‛. Відсутність основної теми на фотографії
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Термін виконання
3
10.09.14 р.
17.09.14 р.
24.09.14 р.
01.10.14 р.
08.10.14 р.
15.10.14 р.
22.10.14 р.
29.10.14 р.
05.11.14 р.
12.11.14 р.
19.11.14 р.
26.11.14 р.
03.12.14 р.

1
2
14. Режими фотозйомки
15. Основи роботи з редакторами цифрових зображень

3
10.12.14 р.
17.12.14 р.

16. Правила композиції (різноплановість, ракурс, об'єм, основи
пейзажу)
17. Зимова фотозйомка (рухомі об’єкти)
18. Зйомка предметів, підбір реквізиту, композиційні рішення
19. Репортаж (зйомка урочистих подій, теорія)
20. Портрет (види, психологія, ракурс, динаміка, освітлення)
21. Портфоліо (структура, пошук ідей, образ)
22. Розширення творчих можливостей (взаємодія параметрів експозиції)
23. Зйомка панорами
24. Конкурс на кращу роботу по заданій темі (домашнє завдання)
25. Зйомка натюрморту
26. Як правильно фотографувати затемнення
27. Зйомка проти сонця, ‚секрети‛ нічної зйомки
28. Зйомка у фотостудії – переваги і недоліки
29. Що таке Tilt-shift фотографії
30. Секрети як уберегти свій фотоапарат
31. «Розбір» недоліків фотографій
Фотовиставки – звітні, тематичні, персональні та ін. (презентації
32.
робіт)
33. Підведення підсумків, нагородження переможців, завдання на літо

24.12.14 р.
04.02.15 р.
11.02.15 р.
18.02.15 р.
25.02.15 р.
04.03.15 р.
11.03.15 р.
18.03.15 р.
25.03.15 р.
01.04.15 р.
08.04.15 р.
15.04.15 р.
22.04.15 р.
29.04.15 р.
06.05.15 р.
13.05.15 р.
20.05.15 р.
27.05.15 р.

План клубу “Берегиня”гуртожитку №2
на 2014 /15 н.р.
№
Зміст заходів
Термін виконання
з/п
1
2
3
1. Українська вишивка. Історія вишивки. Техніки вишивання. Схеми
11.09.14 р.
вишивки хрестиком
2. Вчимося бути господаркою. Запрошуємо в гості. Секрети гостин18.09.14 р.
ності. Сервірування столу
3. Зустріч з перукарем. Майстер-клас від перукаря-модельєра
25.09.14 р.
4. Вишивання хрестиком. Монохромні та поліхромні кольори
02.10.14 р.
5. Етикет за столом. Раціональне харчування – запорука здоров’я
09.10.14 р.
6. Одяг – це повсякденна система смаку. Зустріч з художником16.10.14 р.
модельєром
7. Українська народна вишивка. Тваринний орнамент
23.10.14 р.
8. Національна кухня. Овочеві страви. Смажені баклажани з помідора30.10.14 р.
ми та перцем
9. Основи взаємовідносин юнака і дівчини. Зустріч з лікарем-гінеколо06.11.14 р.
гом
10. Азбука домашнього господарювання. Зустріч з кулінаром
13.11.14 р.
11. Дискусія ‚Жінка, сім’я, суспільство‛
20.11.14 р.
12. Вишивання хрестиком. Рослинний орнамент. Троянди
27.11.14 р.
13. Життя в єднанні з творчістю – це радість. (Зустріч з цікавими
04.12.14 р.
людьми)
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1
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2
Завітайте до нас на свято ‚Андріївські вечорниці‛
Українська вишивка. Рослинний орнамент. Виноград
Українська кухня. Пісні страви. Варені та запечені овочі
Азбука відносин у сім’ї. Зустріч з практичним психологом
Вишивання хрестиком. Геометричний орнамент
Планування сім’ї. Формула сімейного щастя. Зустріч зі спеціалістом
центру ‚Планування сім’ї‛. Перегляд відеофільмів

3
11.12.14 р.
05.02.15 р.
12.02.15 р.
19.02.15 р.
05.03.15 р.
12.03.15 р.

20. Національна кухня. Вареники з різними начинками
21. Українська вишивка. Серветка ‚Христос Воскрес‛
22. Вміємо гарно готувати, а ще краще – пригощати. Конкурс ‚Місгосподиня‛
23. Зустріч-диспут з лікарем-венерологом на тему ‚Венеричні захворювання‛
24. Вишивання хрестиком. Ланцюжковий рослинний орнамент

19.03.15 р.
26.03.15 р.
02.04.15 р.

25. Національна кухня. Риба, запечена в сметані.
26. Вечір-зустріч з лікарем-косметологом. Догляд за шкірою обличчя
27. Етикет за столом. Раціональне харчування – запорука здоров’я

07.05.15 р.
21.05.15 р.
04.06.15 р.

16.04.15 р.
30.04.15 р.

Національний авіаційний університет
План заходів органу студенського самоврядування
на 2014/15 н.р.
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Зміст

Дата проведення

2
Посвята першокурсників (проводиться СР інститутів)
Благодійна ярмарок ‚Об’єднані‛ (організовується ВНЗ Києва)
Свято першокурсника – знайомство з НАУ (квест)
Проведення ігор ‚NAU Mafia Club‛
Конкурс ‚НАУ має талант‛
Екологічний флеш-моб (проводиться окремо кожним інститутом та у гуртожитках)
Проведення заходів між першокурсниками ‚Дебют першокурсника‛
Проведення конкурсів ‚Міс інституту‛ в НАУ
Турнір НАУ з більярда
Гра ‚Wеcаnomy‛
Відкрита Ліга КВН НАУ ‚Кубок ректора‛
Хеллоуін в НАУ (проводиться спільно із СР студмістечка НАУ)
Благодійна акція з метою зборів коштів в зони АТО
Зустріч із зіркою: бесіда студентів НАУ з видатною особою
Проект для 1-3 курсів ‚Школа Лідера‛
Зустріч учасників літературного клубу НАУ з нагоди Всесвітнього дня книги
День донора в НАУ (проводиться спільно із СР студмістечка
НАУ)
Чемпіонат НАУ з армреслінгу (проводиться СР студмістечка
НАУ)
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3
01.09.2014 – 30.09.2014
06.09.2014
19.09.2014
21.09.2014 – 21.05.2015
24.09.2014
25.09.2014 – 25.10.2014
01.10.2014 – 30.10.2014
05.10.2014 – 24.12.2014
10.10.2014
15.10.2014
28.10.2014 – 28.11.2014
31.10.2014
03.11.2014
07.11.2014
12.11.2014 – 25.12.2014
15.11.2014
25.11.2014
04.12.2014

1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

2
Кулінарний конкурс ‚Майстер-шеф‛ (проводиться СР студмістечка НАУ)
Клуб шанувальників кіно НАУ
День Св. Миколая (проводиться СР студмістечка НАУ)
Свято Нового Року в НАУ. Корпоратив органів студентського
самоуправління
Гра в ‚Скрабл‛
Чемпіонат з кібер-спорту
День Святого Валентина (День закоханих в НАУ)
Захід «SpeedDating» в НАУ
‚Студкемп‛– розвиток особистісних та професійних навичок
(проводиться спільно із СР студмістечка НАУ)
Конкурс «Міс НАУ»
Чемпіонат НАУ з міні-футболу
Гра ‚Що? Де? Коли?‛ (проводиться спільно із СР студмістечка
НАУ)
Проведення конкурсу ‚Містер НАУ‛
Створення Технопарку в НАУ (Простір для інвестування
студентських винаходів)
Турнір з настільного тенісу НАУ-КПІ
Свято талановитих першокурсників ‚Березневі паростки‛
Щорічний фестиваль студентської творчості ‚Студвесна‛
Вивчення англійської мови в ігровій формі
Всесвітній день авіації та космонавтики (проводиться спільно із
СР студмістечка НАУ)
Чемпіонат з ‚ЛазерТагу‛ між студентами та співробітниками
НАУ
Відкритий чемпіонат з футболу НАУ (проводиться СР
студмістечка НАУ)
Спартакіада (Проводиться спільно із СР студмістечка НАУ)
Суботник (Проводиться спільно із СР студмістечка НАУ)
Свято на честь закінчення навчального року

3
10.12.2014 – 20.12.2014
12.12.2014
19.12.2014
24.12.2014
04.02.2015
10.02.2015
14.02.2015
21.02.2015 – 22.02.2015
25.02.2015
02.03.2015 – 23.03.2015
05.03.2015
11.03.2015
20.03.2015
24.03.2015
27.03.2015 – 30.03.2015
01.04.2015 – 28.04.2015
07.04.2015
12.04.2015
24.04.2015 – 26.04.2015
16.05.2015 – 17.05.2015
21.05.2015 – 22.05.2015
23.05.2015
03.06.2015

Державний вищий навчальний заклад
“Куп’янський автотранспортний коледж”
Глотов А.С.,
вихователь гуртожитку

План виховної роботи гуртожитку
Куп'янського автотранспортного коледжу
на 2014/15 н. р.
№
з/п
1.1.

Назва заходу

Дата

1. Організаційно-педагогічні питання
Бесіда зі студентами нового набору про правила до 01.09 2014 р
проживання у гуртожитку і порядок прописки
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Відповідальний

Глотов А.С., комендант
гуртожитку,
Єлісєєва Г.Є.

1

2

3

1.2.

Загальні збори студентів, які мешкають у
гуртожитку

1.3.

Ознайомлення з сімейним станом студентів із
метою цілеспрямованої виховної роботи.
Збір інформації з керівників груп про навчання, 1 раз на
поведінку студентів, які мешкають у гуртожитку тиждень
Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, 1раз на місяць
пожежної безпеки, електробезпеки

1.4.
1.5.

1раз на місяць

Глотов А.С., комендант
гуртожитку,
Єлісєєва Г.Є
вересень 2014р. Глотов А.С.

1.6.

Наради зі старостами поверхів

1.7.

Інструктажі чергових поверхів
щодня
2. Культурно-масова робота
Підготувати поздоровлення з днем народження 1раз на місяць
для студентів гуртожитку
Взяти участь у підготовці й проведенні Дня
17.11.14р.
студента
Проводити спортивні змагання з настільного
згідно з
тенісу, волейболу, шахів
графіком
змагань
Взяти участь у заходах до Міжнародного дня
09.11.14р.
рідної мови
Провести бесіду до Дня соборності України
21.01.15р.
10.02.15р.
Провести виховну годину на тему ‚Україна –
єдина країна‛
Провести бесіду до дня визволення Куп'янська 03.02.15р
від німецько-фашистських загарбників
Взяти участь у підготовці до 8 Березня
до 08.03.15р.
Провести заходи до Дня народження Т.Г. Шев- 10-14.03.15р.
ченка
Провести виховну годину на тему ‚Повернися
23.02.15р.
живим‛
Провести виховну годину на тему ‚Україна євро- 09.04.15р.
пейська‛
Взяти участь у виготовленні святкового оформ- до 06.05.15р.
лення колони КАТК на демонстрацію до Дня
Перемоги
Провести виховну годину на тему ‚Нема свобо- 12.05.15р.
ди людини без свободи народу і немає свободи
народу без свободи людини‛
Провести виховну годину на тему ‚Конституція 09.0б.15р
– закон України‛
Провести виховну годину до Всесвітнього дня
28.05.15р.
боротьби з тютюнокурінням на тему ‚ Ми
проти паління !‛
Проведення санітарних днів
щопонеділка і
щочетверга
Брати активну участь у благоустрої прилеглої до постійно
гуртожитку території

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.

4

1 раз на місяць
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Глотов А.С.
Глотов А.С., комендант
гуртожитку,
Єлісєєва Г.Є
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.

Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.
Глотов А.С.

Глотов А.С.

Глотов А.С.
Глотов А.С.

Глотов А.С., студрада
Глотов АС., студрада

3. Індивідуальна робота зі студентами
3.1.

3.2.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Індивідуальні бесіди зі студентами гуртожитку
щодо особистої поведінки і навчання

1 раз на тиждень та за
потребою
Робота зі студентами пільгового контингенту:
1раз на тижбесіди, інструктажі
день та за
потребою
4. Організація роботи ради гуртожитку

Глотов А.С.

Збори студради гуртожитку
Виготовлення стіннівок до свят:
День працівника освіти
День автомобіліста і дорожника
До Дня прав людини
Новий Рік
День Св. Валентина
8 Березня
День пам'яті Чорнобильської трагедії
День Перемоги
Взяти участь у конкурсі плакатів до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом
Оформлення куточка поздоровлень з Днем
народження

Глотов А.С., студрада
Студрада

4.5.

Конкурс на кращу кімнату

4.6.

Участь у суддівстві спортивних змагань

4.7.

1р на місяць
1.10.14р..
26.11.14р.
10.11.14р.
25.12.14р.
14.02.15р.
06.03.15р.
23.04.15р.
06.05.15р.
до 1.12.14р.
до 20 числа
кожного
місяця
щомісяця

згідно з графіком проведення змагань
До Всесвітнього дня боротьби з тютюнокуріння 26.05.15р.
оформити виставку плакатів

Глотов А.С.

Студрада
Студрада

Глотов А.С., студрада
Студрада

Глотов А.С., студрада

Навчально-тематичний план гуртка
“Настільний теніс”
Настільний теніс – популярна спортивна гра, у якій беруть участь двоє або четверо гравців. У
нашій країні цей вид спорту набув поширення в 20-і роки XX століття. Гра в настільний теніс розвиває
швидкість, спритність, координацію рухів, витривалість, волю, наполегливість, а ці якості необхідні
випускникам під час соціальної адаптації та усвідомленні власної індивідуальності.
Мета – виховати фізично розвинену особистість, яка вміє думати, яка здатна в найкоротший
термін домогтися поставленої мети, особистість, яка саморозвивається і самореалізується в гармонії з
собою і суспільством.
Режим заняття – 4 год. на тиждень (4 заняття по 1 годині).
Форми заняття:
теоретичні;
практичні.
У результаті навчання в спортивному гуртку ‚Настільний теніс‛ студент повинен знати:
засоби збереження та зміцнення здоров'я;
правила гігієни, харчування, режиму;
правила гри; правила змагань;
правила з техніки безпеки;
суддівство гри.
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Вміти: розробляти тактику гри в нападі й у захисті; виконувати спільні, підготовчі й спеціальні
вправи.
Оволодіти навичками:
 тримання ракетки;
 стійки й переміщень;
 подач м'яча;
 прийоми м'яча;
 атакуючих і захисних дій;
 парної гри;
 вправ, що входять в контрольні випробування.
Форми підбиття підсумків:
 змагання;
 спортивні свята;
 тести;
 виконання нормативів.
1.Тематичний план гуртка на перший рік навчання
№
з/п

Тема заняття

1

Всього Теорія Практика
3

4

5

1.

Теоретичні відомості

2

12

6

6

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3..
2.4.
2.5.
2.6..
3.
3.1.
3.2..
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Обладнання та інвентар
Спортивна форма тенісиста
Вибір ракетки, види захватів ракетки
Правила поведінки в залі
Правила гри в настільний теніс
Підготовчі вправи
Вправи з ракеткою
Вправи на рівновагу з ракеткою
Загальні фізичні вправи
Бігові та стрибкові вправи
Спеціальні вправи
Кругові тренування
Рухомі ігри
Не дай м'ячу скотитися
Опусти ракетку
Пройди з м'ячем
Скати м' яч на ракетку
Упіймай м'яч з підлоги на ракетку
Передай ракетку з м'ячем
Балансування з м'ячем
3 ракетки на ракетку
Передай м'яч на ракетку

2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1

3.10. Від підлоги на ракетку

2

1

1

3.11. Упіймай м' яч в повітрі

2

1

1

3.12. М'яч від стіни на ракетку

2

1

1

3.13. Від стіни, підлоги на ракетку

2

1

1

3.14. Від підлоги і стіни на ракетку

2

1

1
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1

2

3

4

5

4.

Вправи з ударом по м'ячу ракеткою

2

1

1

5.

Вправи біля стіни

2

1

1

6.

Вправи на столі без сітки

2

1

1

7.

Вправи з двома ракетками і м'ячем

2

1

1

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Ігри
Зажени м'яч в обруч
Попади в обруч
Захисти корзину від м'ячів

18
2
2

9
1
1

9
1
1

2

1

1

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
12.

М'яч в обручі
Почекай м'яч
Міняйся місцями
Направ м'яч в стіну
М'яч від стола
Зажени м'яч на стіл
Теоретичні відомості
Розмір столів
Види ударів
Спортивна форма лижника, підбір лижного знаряддя
Правила поведінки під час лижних прогулянок
Спеціальні вправи
Вправи з ракеткою
Вправи біля стіни
Вправи на столі без сітки
Вправи з двома ракетками і м'ячем
Лижні прогулянки
Підйом, ковзання, спуски, ігри
Рухомі ігри з елементами настільного тенісу

2
2
2
2.
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

2

1

1

13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
17.1.
17.2.
17.3.

Ігри на столі з сіткою
Теоретичні відомості
Домашні завдання
Загартовування
Безпека життєдіяльності у весняний і літній періоди
Правила поведінки на дорогах
Спеціальні вправи
Вправи з ракеткою
Вправи у стіни
Вправи на столі без сітки
Вправи з двома ракетками і м'ячем
Загальні фізичні вправи
Бігові вправи
Стрибкові вправи
Кругові тренування
Крос 200-300 метрів
Удосконалення техніки гри в настільний теніс
Стінки гравця
Тримання ракетки
Подачі м'яча

2
4
1
1
1
1
8

1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1

1
4
1
1
1
1
8
2
2
2
2
4
1
1
1
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2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2

1
17.4.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

2

3
2
16
4
4
4
4
144

Техніка гри.
Змагання з настільного тенісу
Організація змагань
Таблиця змагань
Ведення рахунку
Підбиття підсумків
ВСЬОГО

4
1
8
2
0
2
2
70

5
1
8
2
2
о
2
74

Київський коледж легкої промисловості
Дубчак О.О.,
вихователь гуртожитку

План
роботи гуртка „Соняшник” гуртожитку ДВНЗ ККЛП
на 2014-15 н.р.
№
Заплановані заходи
з/п
1
2
1. Закупівля пряжі, підручних матеріалів для плетіння,
шиття
2. Виготовлення дитячих речей: светрів, шапок, шарфиків, сарафанів; шарфів, шапок, рукавиць для бійців
АТО
3. Збір дитячих речей серед студентів (з молодших братів, сестер), працівників коледжу
4. Закупівля солодощів, фруктів дітям

Дата проведення
3
Вересень
Протягом року

Староста гуртка
Протягом року

Напередодні поїздок у дитбудинок
5. Закупівля харчів бійцям АТО, пораненим у госпіталь Протягом року
6. Ремонт зібраних дитячих речей, прання тощо
7. Збір коштів на лікування та протезування поранених
бійців
8. Пошиття державних прапорів у зону АТО
9. Відвідування сиріт у дитбудинку

10. Відвідування поранених бійців у госпіталях

Відповідальні
особи
4
Вихователь,
староста гуртка

Протягом року
Протягом року

Вихователь,
староста гуртка
Вихователь,
староста гуртка
Вихователь,
староста гуртка
Староста гуртка
Вихователь,
староста гуртка
Староста гуртка
Вихователь,
староста гуртка

Жовтень–листопад
На: Св. Миколая –
19 грудня;
Новий рік;
Великдень – 12 квітня;
Міжнародний
День захисту дітей
– 01 червня.
Протягом року
Вихователь,
староста гуртка

Мета гуртка – зацікавити студентів до виготовлення виробів власноруч, розвивати естетичні та
художні смаки, творчі здібності, фантазію, виховувати почуття прекрасного. А ще – допомагати тим,
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хто потребує допомоги, хто обділений материнським теплом. Руку допомоги простягнули студенти
дітям-сиротам з Ворзельського дитячого будинку.
Бойові дії, які ведуться на сході України спонукали гуртківців розширити свої функції. На
початку нового навчального року студенти започаткували збір коштів для допомоги пораненим
бійцям АТО, відвідують їх у військовому госпіталі.
Під час обговорення плану роботи гуртка було вирішено, крім надання посильної допомоги
дитячому будинку, допомагати пораненим бійцям АТО.

Національний університет харчових технологій
План роботи гуртожитку
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Термін
Відповідальний
виконання
3
4
Організація колективу

Зміст роботи
2

Поселення студентів у гуртожиток, проведення
роботи з позитивної адаптації першокурсників у
колективі.
Допомога студентам у створенні сприятливих побутових умов:
- забезпечення необхідним інвентарем;
- ознайомлення з правилами проживання та
санітарно-гігієнічними вимогами.
Індивідуальні бесіди: ‚Розкажи про себе‛, ‚Культура спілкування з однолітками‛, ‚Зовнішній вигляд та культура поведінки‛, ‚Як уникнути конфліктів‛, ‚У чому запорука здоров'я?‛, ‚Бесіда з санітарії та гігієни‛, ‚Бережіть електроенергію‛ тощо
Залучення студентів схильних до правопорушень
у цікаві справи гуртожитку

Вересень

Вихователь,
комендант

Вересень

Вихователь, працівники гуртожитку, комендант

Протягом
року

Вихователь,
працівники
гуртожитку

Протягом
року

Організувати роботу членів ради гуртожитку
щодо підготовки до занять студентів у кімнаті
самопідготовки
Провести збори мешканців гуртожитку, вибори
ради гуртожитку, розподіл обов'язків.
Ознайомити студентів з правилами проживання
Організувати роботу студентського
самоврядування щодо чергування,
самообслуговування в гуртожитку
Організувати огляд-конкурс ‚Краща кімната‛

Протягом
року

Наставники
академічних
груп
Вихователь

9.

Організувати регулярний медичний огляд
студентів з метою виявлення та профілактики
захворювань
10. Перегляд і обговорення телепередач для агітації
студентам здорового способу життя
11. Огляд періодичної преси
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Вересень

Вихователь,
Рада гуртожитку

Вересень

Вересень

Вихователь,
Рада гуртожитку
.
Рада гуртожитку

Постійно

Медпрацівник

Протягом
року
Протягом
року

Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку

Примітка
5

1
12. Екскурсії

2

3
Вересень

13. Організувати роботу студентського
самоврядування з озеленення кімнат
14. Залучати студентів до благоустрою території
навчального закладу
15. Організація чергування, самообслуговування
студентів у гуртожитку. Проведення санітарних
днів, «генеральне» прибирання приміщень

Квітень
Вересень,
Квітень,
Травень
Останній
вівторок
місяця

16. Організація роботи з підготовки до зими: заклеїти Листопад
вікна в кімнатах та побутових приміщеннях
17. Залучати органи студентського самоврядування до Протягом
систематичного проведення рейдів контролю
року
щодо збереження води, електроенергії
18. Косметичний ремонт кімнат мешканцями
Травень гуртожитку
Червень
Розвиток пізнавальної діяльності

4
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
комендант,
Рада гуртожитку
Вихователь,
комендант,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Комендант,
Рада гуртожитку

1.

Залучити студентів до участі у гуртках художньої
самодіяльності, технічної; художньої творчості,
спортивних секціях, клубах за інтересами

Вересень

Вихователь,
Класні
керівники,

2.

Оформити виставку художньої та технічної
творчості.
Провести вечір відпочинку ‚Ми шукаємо
таланти‛
Провести вечір пам'яті жертв голодомору

Вересень

Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Жовтень
Листопад

Провести конкурсно-розважальну програму ‚Міс і Листопад
Містер гуртожитку‛
Провести усний журнал ‛Енергетичний напій.
Грудень
Користь чи шкода здоров'ю‛
Новорічний бал у гуртожитку
Грудень
Літературно-музична композиція ‚День закоханих‛
Шоу-програма до 8 Березня

Лютий
Березень

10. Тематичний вечір до річниці Чорнобильської
Квітень
трагедії
11. Участь у зустрічах з працівниками міліції,
Протягом
пожежної служби, лікарями, працівниками
року
молодіжних служб
Патріотичне виховання
1.

Екскурсія до краєзнавчого музею

Вересень

2.

Вечір відпочинку до Дня українського козацтва

Жовтень

3.

Година спілкування ‚Що означає бути
патріотом?‛

Листопад
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Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку

5

4.

Бесіда ‚Захист Вітчизни - обов'язок громадянина‛ Грудень

5.

Взяти участь у лінійці, присвяченій Дню
Січень
Соборності України
Вивчення традицій українського народу.
Тематичні вечори, години спілкування,
інформація, театралізовані дійства до свят
народного календаря:
Вересень
- Пресвята Богородиця;
Жовтень
- Покрова;
Грудень
- Святий Миколай;
Січень
- Різдво, різдвяні гадання;
Січень
- Водохреща;
Березень
Формування здорового способу життя

6.

Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку
Вихователь,
Рада гуртожитку

1.

Виставка науково-популярної літератури ‚За здо- Жовтень
ровий спосіб життя‛

Вихователь,
бібліотекар

2.

Організувати виставку книг ‚Спорт. Здоров'я. Кра- Грудень
са‛
Участь у спортивних змаганнях з волейболу,
Протягом
футболу між гуртожитками університету
року

Вихователь,
Рада, бібліотекар
Вихователь,
керівник гуртка

Організувати шашковий та тенісний турніри

Вихователь,
Рада гуртожитку

3.
4.

Вересень

План засідань студентського самоврядування гуртожитків
на 2014/15 н.р.
№
з/п

Термін
Відповідальний
виконання

Зміст роботи

1.

Засідання студентського самоврядування:
Вересень
- планування роботи на І семестр;
- вибори до студентської ради, оновлення активів кімнат
самопідготовки;
- організація та проведення загальногуртожицьких заходів
відповідно до плану

Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку

2.

Засідання студентського самоврядування:
Жовтень
- участь у загальногуртожицьких змаганнях з початкового
технічного моделювання;
- привітання педагогічний колектив університету з
професійним святом;
- вечір ‚Осінній бал‛ та інші заходи за планом;
- організація заходів Місячника національно-патріотичного
виховання
Засідання студентського самоврядування:
Листопад
- участь у загальногуртожицькому змаганні інтелектуалів
‚Що? Де? Коли?‛;
- пісенний зорепад;
- організація заходів місячника здорового способу життя;
- випуск стіннівки до річниці Голодомору 1932-33 рр.;
- плакати ‚Зупинимо СНІД разом‛;
- заходи до Дня української писемності, Дня толерантності,
- Дня людей з обмеженими можливостями

Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку

3.
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Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку

1
2
4. Засідання студентського самоврядування: - проведення
заходів до Дня Збройних Сил України, ‚Молодецькі розваги‛; новорічні свята – випуск стіннівок, прикрашання кімнат самопідготовки до Нового року
5. Засідання студентського самоврядування:
- свято ‚День Святого Валентина‛;
- зустріч з військовими АТО;
- відвідування ветеранів – волонтерський рух
6. Засідання студентського самоврядування: святковий концерт до Міжнародного дня жінок; випуск стіннівок; організація заходів Місячника художньо-естетичного виховання
‚Що внутрішня, що зовнішня краса тобі дарована, людино!‛ Загальногуртожицькому змаганні інтелектуалів
‚Брейн-ринг‛професійного спрямування.
7. Засідання студентського самоврядування:
- тиждень безпеки;
- тиждень екології «Екологічна мандрівка»;
- організація заходів відповідно до плану;
8. Засідання студентського самоврядування:
- організація тижня пам'яті, участь у заходах;
- участь у Тижневі морального виховання;
- підготовка та проведення випускних вечорів;
- підсумки роботи студентської ради за 2014-15 н.р.

3
Грудень

4
Студентська
рада, вихователь
гуртожитку

Лютий

Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку
Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку

Березень

Квітень

Травень

Студентська
рада,
вихователь
гуртожитку
Студентська
рада, вихователь
гуртожитку

ПОЛОЖЕННЯ
Академія митної служби України
Ярова І.В., проректор з
організаційно-гуманітарної роботи

Положення про куратора академічної групи
Академії митної служби України
1. Загальні положення
1.1. Куратор академічної групи Академії митної служби України (далі – Куратор групи) – особа,
яка є організатором позааудиторної виховної роботи на рівні студентської академічної групи,
результатом діяльності якої є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування
у неї ціннісних орієнтацій, а також розвиток індивідуальних якостей особистості.
1.2. У своїй діяльності Куратор групи керується чинним законодавством України "Про вищу
освіту", наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії митної служби України
(далі – Академія), рішеннями Вченої ради Академії, наказами та розпорядженнями ректора Академії,
Концепцією виховної роботи Академії, методичними рекомендаціями з проведення виховної роботи,
правилами внутрішнього розпорядку в курсантських та студентських гуртожитках Академії,
правилами внутрішнього розпорядку в Академії, Комплексним планом організації виховного
процесу в Академії та цим Положенням.
1.3. Метою виховної роботи Куратора групи є створення колективу в академічній групі.
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1.4. Куратор групи призначається наказом Академії з-поміж професорсько-викладацького
складу з урахуванням педагогічних навичок та особистих якостей за поданням декана відповідного
факультету.
Кандидатуру Куратора групи подає завідувач кафедри за результатом обговорення на засіданні
кафедри.
1.7. Куратор закріплюється за академічною групою, як правило, на весь період навчання в
Академії.
1.8. Діяльність Куратора групи фіксується в індивідуальному плані роботи викладача, поряд з
його основним навчальним навантаженням, у розділі ‚Організаційна робота‛.
1.9. Загальна координація діяльності Куратора групи на факультетах проводиться деканами
факультетів та заступниками деканів з навчально-виховної роботи.
1.10. Планування та координація роботи Куратора групи на всіх факультетах на рівні Академії
здійснюється проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректором з організаційно-гуманітарної роботи та іншими відповідальними особами, призначеними ректором
Академії.
1.11. Документація, яку веде Куратор групи, визначається відповідно до основних нормативних
документів щодо організації навчально-виховної роботи вищих закладів освіти, а також з урахуванням
вимог Академії.
2. Основні завдання
Головним завданням у діяльності Куратора групи є реалізація на рівні академічної групи
комплексного процесу виховання у таких напрямах:
 ставлення до суспільства (громадянське виховання, орієнтоване наформування суспільних
якостей особистості – громадянськоїсамосвідомості, поваги до закону, суспільної активності, відповідальності, професійної етики);
 громадські відносини (виховання людяності як із громадянсько-правової, так і з моральної
позиції – поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності);
 ставлення до культури (виховання поваги до культурних цінностей та досягнень людства,
виховання духовності);
 ставлення до професії (опанування професійної етики, розуміння суспільної місії своєї
професії, формування відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість праці);
 особисті стосунки (сімейне, екологічне виховання, пропаганда здорового способу життя).
3. Обов’язки Куратора групи
Куратор групи зобов’язаний:
3.1. Постійно поповнювати свої знання з основ педагогіки, психології, філософії, теорії та
методики виховання різновікових категорій людей.
3.2. Виховувати повагу до історії та культури рідного народу, його мови, традицій і звичаїв;
підвищувати духовну культуру студентів; розвивати соціальну активність молоді; забезпечувати
можливість самореалізації студентів; сприяти зміцненню фізичного та психологічного здоров’я
студентів, їх професійному розвитку. Виховувати у студентів почуття відповідальності за збереження
майна в аудиторіях та гуртожитках Академії.
3.3. Регулярно проводити виховні години.
3.4. Періодично (відповідно до графіка) відвідувати гуртожиток для допомоги його мешканцям
у вирішенні соціально-побутових, санітарно-гігієнічних проблем; дізнаватися про поточний стан
справ у гуртожитку; вивчати та аналізувати інформацію, яка надходить від студентського
самоврядування гуртожитку або від курсантів та студентів, інформувати про неї заступника декана з
навчально-виховної роботи факультета.
3.5. Проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами (курсантами) групи, враховуючи

298

індивідуальні особливості та інтереси кожного студента, його сімейно-побутові умови, виявляти
здібності, залучати до участі у громадському житті Академії, культурно-масових та спортивнооздоровчих заходах.
3.6. Сприяти залученню студентів до науково-дослідної роботи та розвитку різних форм
студентського самоврядування.
3.7. Мати повну інформацію (сімейний стан, стан здоров’я, інтереси, здібності) про кожного
студента групи в період його навчання на факультеті.
Вести ‚Щоденник куратора‛, в якому фіксувати персональні дані про студентів академічної
групи, навчальну дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи й хід його
виконання.
3.8. Дотримуватись морально-етичних норм під час спілкування зі студентами й не допускати
розповсюдження конференційної інформації, яка стосується студентів академічної групи.
3.9. Контролювати роботу старости групи.
3.10. Ознайомлювати студентів академічної групи з дотичними до них наказами, розпорядженнями керівництва Академії, факультету; визначати заходи щодо виконання наказів та
розпоряджень і контролювати виконання цих заходів.
3.11. Сприяти в організації та проведенні загальноакадемічних заходів (фестивалів, конкурсів
тощо), передбачених у плані виховної роботи факультету та Комплексним планом організації
виховного процесу в Академії.
3.12. Встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів, із працівниками
різноманітних установ і організацій, діяльність яких може позначитися або сприяти розвитку
студентів.
За потреби інформувати батьків про неналежне відвідування занять, порушення правил
внутрішнього розпорядку в курсантських та студентських гуртожитках Академії, правил внутрішнього розпорядку в Академії.
3.13. Негайно інформувати декана факультету або працівників деканату про надзвичайні події.
4. Права Куратора групи
Куратор групи має право:
4.1. Самостійно обрати форми, методи, педагогічні прийоми роботи з академічною групою.
4.2. За погодженням з академічною групою вносити пропозиції щодо призначення та
звільнення старости групи.
4.3. Разом з академічною групою визначати час і місце проведення аудиторних та
позааудиторних виховних заходів
4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами,
організації їхнього дозвілля та побуту.
4.5. Одержувати необхідну для ефективної роботи куратора інформацію на кафедрах, в
деканатах і в Раді курсантів та студентів Академії.
4.6. Подавати пропозиції деканату факультету щодо нагородження та заохочення кращих
студентів (курсантів) групи за успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі.
4.7. Ініціювати перед деканатом факультету питання щодо застосування дисциплінарних
стягнень до студентів (курсантів) за допущені ними порушення.
4.8. Захищати інтереси студентів (курсантів) групи на рівні факультету та Академії.
5. Оцінка роботи Куратора групи
5.1. Питання виховної роботи Кураторів групи є обов’язковим пунктом порядку денного
засідання кафедри один раз на семестр.
5.2. У кінці кожного семестру Куратори груп звітують про виконану роботу на засіданні
кафедри й подають заступнику декана з навчально-виховної роботи факультету інформацію щодо
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проведеної роботи (із зазначенням змісту, методів, форми роботи, часу проведення заходу, списку
виконавців і учасників).
5.3. Виконання обов’язків Куратора групи неодмінно враховується під час визначення різних
видів заохочення співробітників.
5.4. Органи студентського самоврядування можуть ставити питання про зміну Куратора групи у
випадку, якщо Куратор групи неналежним чином виконує свої обов’язки, не має авторитету.
5.5. За недобросовісне виконання своїх обов’язків Куратор групи може бути відстороненим від
кураторської діяльності.
6. Відповідальність Куратора групи
6.1. Куратор групи несе особисту відповідальність за виконання обов’язків та використання
прав, передбачених цим Положенням.
6.2. Відповідає за розповсюдження конфіденційної інформації, що особисто його не стосується.

ДВНЗ “Балтське педагогічне училище” Одеської області
Іванников С.І., директор

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
ВНКЗ “Балтське педагогічне училище”
І. Загальні принципи студентського самоврядування
1.1. Студентське самоврядування передбачає безпосередню участь студентів в управлінні
справами своєї групи, курсу, училища в цілому.
1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством,
рішеннями Міністерства освіти і науки України. Управлінням освіти Одеської обласної держадміністрації, Статутом училища, Правилами внутрішнього розпорядку училища.
1.3. Студентське самоврядування здійснюється через співпрацю колективу викладачів і студентів.
1.4. Організація роботи студентського самоврядування здійснюється через конкретизацію
питань, які можуть бути передані для самостійного вирішення студентами училища, розширення
прав студентського колективу у вирішенні питань, що стосуються проблем студентського життя.
1.5. Органи студентського самоврядування сприяють підвищенню колективної відповідальності
за результати навчально-виховного процесу
II. Завдання самоврядування
2.1. Основними завданнями студентського самоврядування є:
> забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
> забезпечення виконання студентами своїх обов'язків:
> сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;
> сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
> створення студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
> організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ та молодіжними організаціями;
> сприяння працевлаштуванню випускників;
> сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
> вироблення навичок колективного прийняття рішень, управління суспільними справами.
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2.2. Мета студентського самоврядування в училищі – підвищення особистої відповідальності
студентів за результати навчально-виховної роботи, участь в організації навчально-виховного процесу.
2.3. Студентське самоврядування реалізується колективом студентів Балтського педагогічного
училища.
2.4. В училищі діють такі виконавчі органи студентського самоврядування:
> актив академічної групи;
> студентський старостат;
> студентська рада гуртожитку;
> студентська рала училища;
> профспілковий комітет;
> загальні збори.
III. Студентський колектив
3.1. Студентський колектив – об'єднання студентів училища, академічної групи, курсу, гуртожитку, перед якими стоїть завдання досконало оволодіти обраною професією, набути навичок
організаторської і виховної роботи.
3.2. Вищим органом студентського самоврядування с загальні збори студентів
училища.
3.3. Загальні збори мають право взяти до розгляду будь-яке питання компетенції студентського
самоврядування:
> успішності та трудової дисципліни в групі з метою виховання у студентів відповідального
ставлення до навчальної та трудової діяльності:
> планування роботи академічних груп, пропозиції щодо планування роботи училища,
гуртожитку;
> обирати керівні органи групи (раду групи), делегувати представників до складу студентського
старостату, ради самоврядних органів училища, педагогічної ради;
> розглядати пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та виступати з
пропозиціями перед адміністрацією училища;
> клопотати перед адміністрацією щодо заохочення і покарання студентів.
3.4. Збори групи, студентської ради скликаються не рідше одного разу на місяць.
3.5. У період між зборами питання самоврядування вирішуються та контролюються радою
групи, гуртожитку, навчального закладу.
3.6. До складу ради групи входить;
> староста групи;
> заступник старости;
> профорг групи;
> заступник профорга.
3.7. Для ефективної організації роботи в групі між студентами розподіляються доручення:
> відповідальний за виховну роботу – організатор групи;
> академсектор;
>відповідальний за чергування;
> фізорг;
> відповідальний за ведення журналу;
> відповідальний за відвідування;
> відповідальні за шефську роботу;
> відповідальні за культурно-масову роботу;
> редакційна колегія групи;
> скарбник групи.
3.8. До складу студентської ради гуртожитку входить:
> голова студентської ради;
> заступник голови студентської ради;
> старости поверхів.
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3.9. Для ефективної організації роботи в гуртожитку між студентами розподіляються
доручення:
> старости клубів за інтересами та гуртків;
> відповідальні за санітарний стан поверхів;
> відповідальні за культурно-масову та спортивну роботу;
> відповідальні за шефську роботу;
> редакційна колегія гуртожитку;'
> скарбники.
3.10. Розподіл доручень відбувається відповідно до бажаннь та здібностей студентів.
IV. Права і обов'язки членів самоврядних органів
4.1. Старости груп призначаються керівниками груп та затверджуються директором училища.
4.2. Обов'язки старости групи:
> спільно із відповідальними за стан відвідування слідкувати за успішністю і трудовою
дисципліною в групі;
> спільно з академсектором контролювати своєчасне відпрацювання пропущених занять та
ліквідацією академічної заборгованості;
> спільно із відповідальними за ведення документації в групі слідкувати за правильністю
заповнення в журналах обліку відвідування, заповнення атестаційних та семестрових відомостей,
залікових книжок, студентських квитків тощо;
> підтримувати контакти із куратором групи, заступниками директора;
> слідкувати за якісним виконанням своїх обов'язків всіх членів групи;
> бути членом старостату училища;
> брати участь у плануванні роботи групи, училища.
4.3. Організатор групи обирається на зборах групи. У його обов'язки входить:
> спільно із культурно-масовим сектором та відповідальними за шефську роботу, фізоргом та
редакційною колегією займатися підготовкою та проведенням навчальних виховних заходів:
> брати участь у плануванні роботи групи;
> залучатись до підготовки та проведення загальних заходів училища та загальноміських
заходів;
> підтримувати постійний контакт із куратором групи, заступником директора по виховній
роботі.
4.4. Профорг групи обирається на профспілкових зборах групи й несе відповідальність за:
> стан житлово-побутових умов студентів;
> організацію роботи зі студентами пільгових категорій;
> оздоровлення студентів;
> відповідає за своєчасне оформлення профспілкових квитків і карток;
> спільно із відповідальними за санітарний стан та чергування в групі слідкує за щоденним
чергуванням студентів у закріпленій аудиторії та на закріпленій території навколо училища;
> вносить пропозиції на розгляд групи та профкому училища щодо заохочення студентів,
видачі матеріальної допомоги студентам пільгових категорій;
> підтримує контакти із профкомом училища.
4.5. Староста, організатор і профорг групи несуть повну відповідальність за стан справ у групі,
сприяють створенню позитивного мікроклімату в групі, атмосфери взаємодопомоги та взаємоповаги,
формуванню дружніх стосунків.
4.6. За умови тимчасової відсутності старости, профорга групи їх обов'язки виконують заступники.
4.7. Члени ради групи, обрані у загальні органи самоврядування училища, запрошуються на
засідання педагогічної ради, наради за участі директора, засідання профкому, на яких розглядаються
питання життя, навчання і відпочинку студентської молоді.
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V. Виконавчі органи студентського самоврядування
5.1. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів училища
5.2. Збори студентів училища проходять два рази на рік
5.3. Збори:
> затверджують положення про студентське самоврядування;
> положення училища, що стосуються студентського життя;
> обирають керівні органи студентського самоврядування;
> обирають голову студентської ради;
> заслуховують звіт студентської ради;
> розглядають основні питання економічного і соціального розвитку училища та питання
стосовно студентського колективу;
> визначають напрямки використання соціальних фондів училища;
> заслуховують питання організації навчально-виховного процесу
5.4. До виконавчих органів студентського самоврядування відносять:
> активи академічних груп;
> студентський старостат училища.
5.5. До складу ради училища по самоврядуванню рекомендуються студенти всіх академгруп,
представники педагогічного колективу училища (заступник директора з виховної роботи, член
профкому).
5.6. Керівництво студентським самоврядуванням здійснює заступник директора з виховної
роботи.
5.7. Студентське самоврядування очолює директор училища.
5.8. Студентська рада:
> координує діяльність рад академгруп;
>координує діяльність студентського старостату;
> координує діяльність педагогічного колективу з питань життя і діяльності студентів училища;
> надає методичну допомогу в питаннях студентського самоврядування академгрупам,
старостату, окремим студентам;
> розробляє заходи щодо удосконалення роботи органів студентського самоврядування;
> контролює питання успішності та трудової дисципліни в групах, в гуртожитку;
> контролює та спрямовує роботу старостату училища, самоврядних органів гуртожитку;
> сприяє організації виховної та навчальної роботи студентського колективу;
> спільно із профспілковим комітетом тримає під контролем санітарно-гігієнічний стан в
училищі, гуртожитку, житлово-побутові умови, стан харчування в їдальні, поселення в гуртожиток;
> виступає з пропозиціями щодо заохочення і покарання студентів;
> затверджує план роботи училища по самоврядуванню.
5.9. Виконавчим органом студентської ради училища є старостат училища.
5.10. Старостат контролює та забезпечує виконання студентами своїх обов'язків шляхом
широкого та повного використання прав студентського колективу.
5.11. Старостат обирається на загальних зборах на початку року і включає в себе старост всіх
академічних груп.
5.12. Засідання органів студентського самоврядування проходять один раз на місяць.
5.13. Голова студентської ради обирається на засіданні студентської ради училища.
5.14. Члени студентського самоврядування гуртожитку обираються на загальних зборах
студентів гуртожитку.
5.15. Голова студентської ради гуртожитку обирається на засіданні студентської ради.
5.16. Студентська рада училища має повноваження:
> вирішувати питання, які стосуються планування, форм та методів її роботи;
> вирішувати питання організації, планування, удосконалення навчально-виховного процесу в
училищі та гуртожитку;
> слідкувати за станом успішності, навчальної та трудової дисципліни в групах та гуртожитку;
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> брати участь у обговоренні та висуненні кандидатур під час виборів посадових осіб груп,
курсів, училища, в гуртожитку;
> виступати з пропозиціями перед адміністрацією та профкомом училища по всіх питаннях
удосконалення навчально-виховного процесу в училищі та гуртожитку;
> вимагати офіційного мотивування відповіді на питання, які входять у компетенцію адміністрації;
> виступати перед адміністрацією з пропозиціями щодо заохочення та покарання студентів
училища.
5.17. Студентська рада здійснює контроль за виконанням студентами училища наступних обов'язків:
> додержання законодавчо визначених норм і правил стосовно студентської молоді, моральних
та етичних норм:
> систематичне і глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю;
> підвищення загального культурного рівня;
> дотримання положень Статуту та Правил внутрішнього розпорядку училища;
> виконання вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
> вчасне інформування керівництва училища про неможливість деяких студентів з поважних
причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити тощо;
> дбайливе ставлення до майна училища та гуртожитку, підтримування в належному стані
навчальних та житлових приміщень та їх обладнання.
5.18. Студентська рада спільно з профкомом училища слідкує за дотриманням
гарантованих прав студентів на:
> навчання для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
> користування навчальною, спортивною, культурною базою, училища, бібліотечними
фондами;
> доступ до інформації у всіх галузях знань;
> участь у семінарах, конференціях, виставках, конкурсах;
>участь особисту, або через своїх представників у громадському самоврядуванні, обговоренні та
вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначенні стипендій, організації
дозвілля, побуту, тощо;
> безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
> забезпечення академічною та соціальною стипендією;
> трудову діяльність окремих студентів в позанавчальний час;
> користування послугами медичного пункту училища, закладів охорони здоров'я;
> захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дії
працівників, які порушують або принижують честь та гідність студента;
> обирання до студентської ради училища та гуртожитку;
> отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
> створення фондів для студентських потреб;
> участь у роботі громадських організацій;
> академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу, індивідуальну
форму навчання у порядку, встановленому положенням,
затвердженим Міністерством освіти і науки України.
VI. Права виконавчих органів студентського самоврядування
6.1. Адміністрація, профком, педагогічний колектив училища повинні сприяти
виконавчим органам студентського самоврядування у здійсненні їх повноважень.
6.2. Адміністрація училища зобов'язана забезпечити якісний зміст навчально-виховного
процесу відповідно до навчальних планів та програм.
6.3. Адміністрація та профком училища без попереднього обговорення і згоди
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студентської ради училища не мають права приймати рішення з наступних питань:
> заохочення студентів;
> покарання студентів та відрахування з училища;
> надання матеріальної допомоги.
6.4. Адміністрація та її органи повинні розглядати пропозиції виконавчих органів студентського
самоврядування протягом 10 днів з моменту їх внесення.
6.5. Зміна адміністрацією рішень студентської ради училища повинне бути з ним погоджене.
6.6. Педагогічний колектив повинен створювати умови для самостійної роботи студентів,
відпрацювання академічної заборгованості та пропущених занять.
6.7. Студентська рада училища, гуртожитку, старостати втрачають право на самоврядування,
якщо не справляються зі своїми повноваженнями.
VII. Педагогічне управління студентським самоврядуванням
7.1. В основі педагогічного керування студентським самоврядуванням лежить принцип співробітництва, єдності мети й завдань викладачів та студентів з підготовки спеціалістів у галузі шкільної
освіти
7.2. Педагогічне керівництво здійснюється відповідно до розділу та форм виховної роботи.
7.3. Викладачі надають допомогу студентам під час організації та здійснення самоврядування
шляхом консультування з окремих питань, підготовки:
> старостату;
> у школі профактиву через профком училища;
> організаторів груп заступником директора з виховної роботи;
> лекцій, екскурсій, виховних годин, конференцій, вечорів відпочинку, відкритих виховних
заходів тощо.
7.4. Розширення прав студентського самоврядування вимагає педагогічного керівництва
адміністрацією, профспілковим комітетом, ретельної підготовки та відповідального ставлення до цієї
роботи всього педагогічного колективу навчального закладу.

ПОЛОЖЕННЯ
на кращий блок, кімнату,
поверх студентського гуртожитку
1. Загальні положення
Огляд-конкурс на кращу кімнату, блок, поверх студентського гуртожитку за житловопобутовими умовами та забезпеченням умов навчання спрямований на реалізацію завдань навчальновиховного процесу щодо розвитку духовності, моралі майбутніх вчителів, забезпечення умов для
навчання, організації дозвілля студентської молоді.
Метою огляду-конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду організації житловопобутових умов, виховання у молодих громадян України активної життєвої позиції, активізації
роботи органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя.
2. Завдання огляду-конкурсу
1. Поліпшення житлово-побутових умов у студентському гуртожитку, умов для навчання і
відпочинку.
2. Покращення стану збереження державного майна.
3. Удосконалення діяльності органів студентського самоврядування.
4 Стимулювання активної участі молоді в організації свого дозвілля та формування здорового
способу життя.
5 Поширення кращого досвіду організації самопідготовки та навчання студентів.
6 Створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської молоді.
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3. Порядок проведення огляду-конкурсу
Конкурс проводиться в два етапи:
 на першому етапі, який триває від листопада по жовтень, студентська рада, старости, активи
поверхів проводять контроль та облік наслідків перевірки санітарного стану, дизайну житлових
кімнат, художньо-естетичного оформлення, обладнання та устрою блоку, умов для забезпечення
навчання, дотримання правил внутрішнього розпорядку, підтримання порядку в місцях загального
користування, стану збереження меблів, майна у всіх блоках на всіх поверхах студентського
гуртожитку;
 на другому етапі формується комісія, до складу якої входить директор навчального закладу,
заступник директора з виховної роботи, завідувач студентським гуртожитком, вихователь, голова
студради, член студради, відповідальний за побутовий сектор, старости поверхів.
Перевірка кімнат та блоків, які визнані кращими на першому етапі, відбувається протягом
жовтня – листопада. Визначаються переможці на другому етапі.
4. Підбиття підсумків
1. Підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців відбувається 17 листопада під час
урочистого відзначення Дня студента.
2. Досвід організації роботи поверхів, кімнат, блоків, що за результатами огляду-конкурсу
визнано кращими, студентська рада висвітлює через газету ‚Педагогічний вісник‛ та ‚Вісник гуртожитку‛.

Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж
ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування гуртожитку
1. Загальні положення
1.1. Студентська рада (далі студрада) є громадським органом самоврядування студентів і
створюється у гуртожитку, де проживають студенти коледжу. Основне завдання студради – залучати
мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на покращення житлових та санітарнопобутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової,
спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги
адміністрації щодо поселення та проживання студентів у гуртожитку.
1.2. Студрада гуртожитку – ланка студентського самоврядування, діяльність якої є невід'ємною
складовою студентської ради. Діяльність студради координується заступником директора коледжу з
виховної роботи, завідуючою гуртожитком та вихователями.
1.3. Студрада гуртожитку тісно співпрацює з адміністрацією коледжу.
1.4. Студрада гуртожитку обирається на загальних зборах студентів-мешканців гуртожитку
терміном на один рік.
1.5. Кількісний склад студради гуртожитку регулюють збори з урахуванням чисельності
мешканців, обсягу роботи та інших чинників.
1.6. Студрада у своїй практичній діяльності керується ‚Положенням про студентський
гуртожиток‛ КВНЗ КОР ‚Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж‛ та ‚Правилами
внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку‛ КВНЗ КОР ‚Білоцерківський гуманітарнопедагогічний коледж‛, ‚Статутом коледжу‛ та цим Положенням.
1.7. Студрада звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку.
1.8. Повноваження членів студради гуртожитку визначаються даним Положенням.
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1.9. Мета діяльності студентської ради – організація, планування роботи, вироблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення побутових, фінансових питань проживання студентів у
гуртожитку.
1.10. Рішення студради має обов'язковий характер для мешканців гуртожитку КВНЗ КОР
‚Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж‛. Рішення студентської ради гуртожитку має
рекомендаційний характер для адміністрації коледжу.
2. Зміст, організація та основні напрями роботи
2.1. Студрада організовує роботу студентів у гуртожитку, пов'язану з перепускним режимом,
виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та житлово-побутовою
сферами, якими займаються відповідні комісії.
2.2. Студентська рада:
спільно з адміністрацією коледжу здійснює контроль за поселенням та виселенням студентів з
гуртожитку згідно з відповідними документами;

проводить спільно з адміністрацією роз'яснювальну роботу щодо виявлення та
попередження боржників з оплати за гуртожиток;
 призначає старост поверхів;
 проводить рейди та перевірки дотримання мешканцями санітарних правил проживання,
використання приміщень за призначенням, правил техніки безпеки та пожежної безпеки при
користуванні електричними, газовими та іншими приладами, за дотриманням мешканцями водо- та
енергозберігаючих заходів;
 виховує у мешканців дбайливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботи з
озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та
інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
 стежить за дотриманням мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз'яснювальну роботу з запобігання правопорушень;
 організовує та проводить контроль за перепускним режимом у гуртожитку;
 організовує і бере участь у ремонті гуртожитку та підготовці до нового навчального року;
 організовує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя,
зокрема заборону вживання алкогольних і наркотичних засобів та тютюнокуріння.
3. Структура студради
3.1. Студрада обирає зі свого складу відкритим (закритим) голосуванням голову, секретаря, голів
комісій і розподіляє обов'язки між іншими членами студради.
3.2. До складу студради входять:
 голова студради;
 секретар;
 голови секторів;
 старости поверхів.
3.3. Припинення повноважень голови студради:
 за власним бажанням;
у разі отримання диплому про завершення навчання в коледжі;
 у зв'язку з невиконанням рішень конференції або студентської ради, доручення або розпорядження заступника директора коледжу з виховної роботи;
 через систематичну (3 рази протягом одного навчального року) відсутність на засіданнях
студентської ради та інших зборах без поважних причин за рішенням 2/3 членів студради, які голосували;
 у зв'язку з порушенням чинного законодавства, Статуту коледжу або цього Положення;
 на вимогу 2/3 студентів-мешканців гуртожитку;
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 обов'язок проведення довиборів до складу студради та позачергових виборів голови студради
протягом 15 днів покладається на заступника (секретаря) студради.
3.4. Припинення повноважень голови студради не є підставою для переобрання повного складу
студради гуртожитку.
3.5. Рішення студради приймаються на засіданні простою більшістю голосів.
3.6. Кожне засідання студради фіксується протоколом.
4. Повноваження студради
Студрада має право:
4.1. Виносити на збори мешканців гуртожитку питання, пов'язані з проживанням, перепускним
режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою та житлово-побутовою роботою,
якою займаються відповідні комісії студради;
4.2. Порушувати перед адміністрацією, профкомом студентів питання щодо поліпшення
житлово-побутових, санітарно-гігієнічних умов проживання у гуртожитку;
4.3. Проводити контроль за використанням житлового фонду та розподілом твердого та м'якого
інвентарю гуртожитку;
4.4. Створювати фонди благодійних внесків. За умови створення фонду, студрада гуртожитку
обирає скарбника, в обов'язки якого входить чіткий облік внесків, документальне оформлення витрат
і регулярний звіт перед мешканцями гуртожитку щодо їх використання, стан фонду та матеріальних
цінностей, придбаних за рішенням студради;
4.5. Подавати на розгляд адмінкомісії кандидатури порушників Правил внутрішнього
розпорядку;
4.6. Звертатися до адміністрації коледжу та його підрозділів щодо отримання необхідної статистичної інформації;
4.7. Одержувати від органів студентського самоврядування коледжу інформацію, необхідну для
роботи студради;
4.8.За необхідності запрошувати до проведення заходів студентський актив, працівників адміністрації коледжу та кваліфікованих спеціалістів;
4.9. Клопотати перед адміністрацією коледжу щодо відзначення кращих мешканців гуртожитку.
5. Обов'язки студради
Студрада зобов'язана:
5.1. Вчасно сформувати комісії та забезпечувати їх ефективну роботу;
5.2. Оперативно вирішувати поточні питання, пов'язані з роботою комісій гуртожитку та на
території, закріпленій за ним;
5.3. Забезпечувати взаємозв'язок комісій студради з відповідними головами комісій студради
коледжу, профспілкового комітету щодо вирішення питань планування та організації роботи в
гуртожитку.
6. Порядок роботи студради
 Засідання студради проводяться за необхідністю в позанавчальний час, але не менше одного
разу на місяць.
 Засідання студради вважається легітимним, якщо в роботі бере участь більш ніж половина її
членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш ніж половина присутніх
на засіданні студради.
7. Права й обов'язки членів студради
7.1. Голова студради відповідає за:
 планування роботи студради, проведення засідань і ведення документації студради;
 організацію роботи комісій;
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 оформлення наочної агітації у гуртожитку;
 участь у роботі адмінкомісії, складання карти поселення, проведення поселення студентів у
гуртожиток;
 виконання правил внутрішнього розпорядку студентами, які мешкають у гуртожитку;
 організацію, спільно з адміністрацією коледжу, перепускного режиму в гуртожитку;
 опікується пільговими категоріями студентів, які мешкають у гуртожитку;
 розподіл майна серед мешканців гуртожитку;
 профілактику правопорушень у студентському середовищі;
 дбайливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;
 залучення до робіт із благоустрою та озеленення території, закріпленої за гуртожитком,
ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку;
 проведення та планування "санітарних днів" у гуртожитку;
 проведення культурно-масових та спортивних заходів у гуртожитку, вечорів відпочинку.
7.2. Розпорядження голови студради є обов'язковими для виконання всіма мешканцями гуртожитку.
7.3. Голова студради постійно інформує заступника директора коледжу з виховної роботи про
роботу студради та порушення правил проживання в гуртожитку.
7.4. Заступник голови студради (секретар):
 веде протоколи засідань студради;
 контролює виконання планів роботи комісій студради;
 організовує санітарні дні у гуртожитку;
 готує на засідання студентської ради питання, що стосуються роботи комісій;
 організовує спільно з адміністрацією гуртожитку поселення та виселення мешканців гуртожитку;
 розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;
 бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року.
7.5. Кількість старост на поверсі визначається рішенням студради з урахуванням чисельності
мешканців окремого факультету на поверсі, обсягу роботи та інших чинників.
7.6. За необхідності студрадою можуть створюватись комісії за визначеними напрямами
роботи. Рекомендаційними є житлово-побутова та культурно-масова комісії.
7.7. Голова житлово-побутової комісії:
 здійснює контроль за виконанням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;
 організовує і контролює перепустковий режим в гуртожитку;
 разом із головою студради організовує та керує роботою старост поверхів і кімнат;
 допомагає адміністрації в організації господарських робіт;
 здійснює контроль за дотриманням санітарного стану в кімнатах та місцях загального
користування;
 організовує спільно з головою студради проведення косметичного ремонту кімнат;
 організовує спільно із заступником голови студради санітарні дні у гуртожитку та на
прилеглій території;
 стежить за забезпеченням мешканців гуртожитку твердим та м'яким інвентарем та їх
своєчасним ремонтом.
7.8. Голова культурно-масової комісії:
 організовує змістовне дозвілля мешканців гуртожитку: проводить вечори відпочинку,
зустрічі, тематичні вечори, лекції, бесіди, спортивні змагання, походи тощо;
 забезпечує умови для навчальних занять і відпочинку в кімнатах для занять;
 відповідає за естетичне оформлення кімнат та місць загального користування.
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8. Староста поверху
8.1. Обов'язки старости поверху:
 відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями на поверсі;
 слідкує за суворим дотриманням правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі
повинен негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити заходи щодо гасіння пожежі, евакуації
людей і майна); контролює чистоту і порядок на поверсі та виконання графіка чергування студентів на
поверсі;
 стежить за дотриманням тиші після 23:00 год;
 своєчасно доводить до відома студентів, що мешкають на поверсі вказівки посадових осіб;
 стежить за своєчасним залишенням гуртожитку відвідувачами;
 проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;
 зустрічає і супроводжує посадових осіб коледжу, осіб, які прибули для перевірки гуртожитку;
 без дозволу голови студради та завідувача гуртожитку не допускає винесення речей і майна з
поверху;
 складає графіки чергувань на поверхах і контролює їх виконання, відповідає за санітарний
стан місць загального користування.
8.2. Розпорядження старости поверху гуртожитку обов'язкові для виконання студентами, які
проживають у гуртожитку на даному поверсі та відвідувачами гуртожитку.
9. Староста кімнати
9.1. Зборами мешканців кожної з кімнат обирається староста кімнати.
9.2. Старостою кімнати може бути один із мешканців, який користується авторитетом,
відзначається високими моральними якостями, має позитивний вплив на колектив кімнати та
володіє організаторськими здібностями.
9.3. Звільнення старости може здійснюватися за власним бажанням за ініціативи студради або
мешканців даної кімнати, якщо той не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути
офіційним лідером.
9.4. Староста кімнати зобов'язаний:
 своєчасно інформувати мешканців кімнати про розпорядження завідувача гуртожитку;
 проводити збори мешканців кімнати, на яких обговорюються стан кімнати, дисципліна, інші
актуальні питання з життя колективу;
 виносити на засідання студради питання, пов'язані з покращенням житлово-побутових умов
та вносити пропозиції щодо організації дозвілля мешканцям гуртожитку;
 пропагувати суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку;
 контролювати дотримання чистоти та порядку у житлових кімнатах, місцях загального користування;
 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;
 терміново сповіщати студраду, завідувача гуртожитку, вихователів про всі надзвичайні події у
гуртожитку.
 дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не дозволяти встановлення додаткових електронагрівальних приладів.
Організовувати:

чергування мешканців кімнат гуртожитку (складати графік і забезпечувати його виконання);
 проведення санітарного дня;
 наведення й підтримку порядку на закріпленій території.
Слідкувати за:
 виконанням мешканцями кімнат Правил внутрішнього розпорядку;
 виконанням наказу директора про закріплення кімнат за мешканцями гуртожитку;
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 виконанням наказу директора про заборону тютюнокуріння у гуртожитку.
9.5. Староста кімнати має право:
 рекомендувати кращих мешканців до матеріального та морального заохочення за активну
участь у культмасовій роботі та громадському житті;
 вносити пропозиції щодо накладення на мешканців кімнати адміністративних стягнень за
порушення правил внутрішнього розпорядку;
 передавати мешканцям розпорядження адміністрації, які є обов'язковими для виконання;
 представляти інтереси мешканців кімнати відповідно до чинних положень при щорічному
поселенні у гуртожиток;
 давати розпорядження мешканцям кімнат щодо організації порядку, громадської роботи та
виконання доручень, які поставлені перед мешканцями адміністрацією коледжу.
9.6.Староста кімнати відповідає:
 за виконання обов'язків та використання прав, передбачених цим "Положенням";
 за дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі з мешканцями кімнати.
10. Заохочення членів студентської ради
10.1. За сумлінного виконання своїх обов'язків кожен із членів студентської ради може бути
відзначений премією, грамотою, подякою.
За сумлінного виконання своїх обов'язків, відсутності порушень Правил внутрішнього розпорядку і належному санітарно-гігієнічному стані у кімнатах і блоках староста може бути відзначений
премією, грамотою або подякою

Правила внутрішнього розпорядку
у студентському гуртожитку
1. Загальні положення
1.1. Поселення студентів у студентський гуртожиток здійснюється за наказами та ордерами,
виданими адміністрацією коледжу.
1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити паспорт і здати
необхідні документи завідувачеві гуртожитку, пройти інструктаж із техніки безпеки під час
експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури та пожежної безпеки, вивчити
правила внутрішнього розпорядку і ознайомитися з встановленим порядком користування
особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення із гуртожитку. Інструктаж
здійснюється завідувачем гуртожитку.
Протягом терміну проживання у гуртожитку мешканці зобов'язані проходити інструктаж, який
здійснюють представники медичних закладів, санітарно-епідеміологічних та інших служб.
1.3. Документи на реєстрацію осіб, які поселяються у гуртожиток, подаються паспортисту у
порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
1.4. Студенти, які мешкають у гуртожитку, можуть бути, за потреби, тимчасово переселені в
іншу кімнату без погіршення житлових умов.
1.5. Студенти, які беруть академічну відпустку, а також під час відрахування із навчального
закладу або його закінченні, при виселенні з гуртожитку за порушення Правил внутрішнього
розпорядку, звільняють гуртожиток протягом трьох днів від дня виходу відповідного наказу.
2. Умови поселення
Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана подати такі документи:
1. Паспорт з відміткою про зняття з реєстрації з попереднього місця проживання та лист
вибуття.

311

2. Для студентів чоловічої статі – відмітку про зняття з військового обліку та посвідчення щодо
припису до призовної дільниці.
3. Довідка з коледжу про те, що він (вона) дійсно зараховані або навчаються в закладі, на якому
саме курсі та факультеті, завірена директором.
4. Ордер на поселення, завірений директором коледжу.
5. Квитанція про оплату за проживання та електроенергію у гуртожитку.
6. Укладений Договір на проживання у гуртожитку.
3. Умови проживання
Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
3.1. У кожній кімнаті гуртожитку з-поміж її мешканців обирається староста. Опис майна і речей
загального користування в кімнаті, підписаний мешканцем і старостою, зберігається у завідувача
гуртожитку.
3.2.Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток (на основі
виконання умов поселення).
3.3. Вхід до гуртожитку дозволяється:
 мешканцям даного гуртожитку – до 21.00 за перепустками. Після 21.00 вхід дозволяється у
виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом завідувача гуртожитку. У
мешканців, які з'явилися до гуртожитку після 21.00, черговий вилучає перепустку і передає завідувачу
гуртожитку;
 гостям – з 15-00 до 19-00 години за умови пред'явлення черговому документу, що засвідчує
особу та реєстрації в книзі відвідувачів. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході,
залишаючи документ (перепустку), і провести його при залишенні гуртожитку.
3.4. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними
правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.
3.5.Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з планом виховних заходів,
розробленим Студентською радою гуртожитку і погодженим з адміністрацією коледжу. Усі заходи
закінчуються до 23.00 години. З 23.00 години до 7.00 години ранку мешканці гуртожитку зобов'язані
дотримуватися тиші.
3.6 Мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт із самообслуговування. Щоденно
виконують роботи з підтримання порядку і чистоти в своїх житлових кімнатах та у місцях загального
користування.
4. Права і обов'язки мешканців гуртожитку
4.1. Мешканці гуртожитку мають право:
 користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
 вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільної білизни та іншого
майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні, за наявності відповідного
запису в книзі;
 обирати комісії студентської ради гуртожитку і бути обраними до їх складу;
 брати участь у вирішенні питань, пов'язаних із покращенням житлово-побутових умов,
організації і оформленні житлових кімнат і приміщень гуртожитку;
 звертатися зі скаргами до керівництва коледжу щодо роботи обслуговуючого персоналу і
житлово-побутових умов, що не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток та
нормам обладнання та утримання гуртожитку.
 брати участь у культурно-масових заходах, роботі секцій, гуртків гуртожитку за інтересами.
4.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:
 знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження
адміністрації;
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 використовувати надану їм житлову площу за призначенням;
 підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах та місцях загального користування,
брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові
кімнати, згідно з графіком чергувати на поверсі та у гуртожитку, упорядковувати прилеглу до
гуртожитку територію;
 щорічно проводити косметичний ремонт у кімнаті та щорічно здавати кімнату завідувачеві
гуртожитку після закінчення навчального року;
 дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію і воду;
 своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільною
білизною;
 залишаючи кімнату, зачинити вікна, вимкнути електроприлади, світло, зачинити двері та
здати ключ від кімнати черговому вахтеру;
 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни
замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;
 про надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку і
студентську раду;
 дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки під час користування
електричними приладами;
 реєструвати додаткові електроприлади (холодильник, комп'ютер) у завідувача гуртожитку з
подальшою оплатою за користування ними;
 залишаючи гуртожиток на тривалий час (понад 3 доби), а також під час виїзду на канікули
або практику письмово попереджати завідувача гуртожитку (із зазначенням адреси місця вибуття),
одержані ключі від кімнати здати завідувачу гуртожитку;
 під час тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити про це старосту та вихователя (повідомивши адресу, куди від'їжджає);
 після закінчення навчання або за дострокового позбавлення права на мешкання – залишити
гуртожиток у триденний термін.
4.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
 самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
 переробляти й переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити з робочих
кімнат;
 самовільно змінювати дверний замок;
передавати ключі стороннім особам;
 прати, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
 наклеювати або прибивати на стіни й шафи оголошення, фотографії та інше;
 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати
електроустаткування, користуватися подовжувачами;
 користуватися електрообігрівачами та електроплитами, електрочайниками, кип'ятильниками тощо;
 залишати сторонніх осіб після 19.00 год;
 приносити, вживати й зберігати спиртні напої, наркотичні засоби, курити в приміщеннях та
на території гуртожитку, з'являтися до гуртожитку у нетверезому стані;
 грати у карти та інші азартні ігри;
 проводити масові заходи у гуртожитку без письмового дозволу керівництва гуртожитку;
 порушувати тишу з 23.00 до 07.00;
 створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну, комп'ютерну апаратуру на гучність, якщо
це заважатиме іншим мешканцям;
 тримати домашніх тварин;
 приносити до гуртожитку і використовувати зброю;
 переобладнувати та переплановувати приміщення.

313

5. Заохочення і стягнення
5.1. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі із покращення умов проживання і
побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
 подякою;
 пам'ятними подарунками або грошовою винагородою.
5.2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, на мешканців накладається
стягнення:
 догана по коледжу;
 догана по коледжу без права поселення на наступний навчальний рік;
 виселення з гуртожитку без права поселення до закінчення терміну навчання в коледжі.
5.3. Заохочення і стягнення студентам-мешканцям гуртожитку у встановленому порядку
виносяться директором за рішенням адмінкомісії.

Вінницький національний технічний університет
Положення про Об'єднання кураторів і наставників студентських груп
Вінницького національного технічного університету
1. Загальні положення
1.1. Куратор студентської групи (наставник курсу) призначається для надання допомоги
студентам у формуванні колективу студентської групи, адаптації студентів до умов життя та навчання
в університеті, проведені виховної, культурно-просвітницької роботи, контролю за навчальним
процесом студентів, здійснення зв'язків з батьками студентів тощо.
1.2. Куратором студентської групи (наставником курсу) може бути викладач, який користується
авторитетом, з високими моральними якостями та педагогічною майстерністю, організаторськими
здібностями, може здійснювати позитивний виховний вплив на студентів та має бажання (хист)
виконувати цю відповідальну місію.
1.3. Куратор (наставник) призначається розпорядженням директора інституту за поданням
завідувача кафедри або заступника директора.
1.4. Куратор бере під своє керівництво (під свою опіку) студентську групу, як правило, на період
її навчання на І курсі.
1.5. Наставник опікується студентами навчального потоку, що складає 2-3 і більше груп, що
навчаються на II, III, IV курсах.
1.6. Об’єднання кураторів і наставників університету (ОКНУ) є формою організації та
координації діяльності кураторів і наставників університету.
1.7. Об’єднання кураторів і наставників інституту (ОКНІ) є формою організації та координації
діяльності кураторів і наставників, що входять до складу відповідного інституту.
1.8. Заміна куратора (наставника) може робитись за ініціативи Ради з виховної роботи,
директора інституту, заступника директора з виховної роботи, голови ОКНІ, студентів групи (курсу),
якщо він не справився з виконанням своїх обов'язків або з інших поважних причин.
2. Об'єднання кураторів і наставників університету (ОКНУ)
2.1.ОКНУ як форма організації та координації діяльності кураторів студентських груп і
наставників курсів університету бере на себе відповідальність за проведення виховної, культурнопросвітницької роботи в межах завдань, обов'язків і прав, визначених для кураторів та наставників і
ОКНУ в цілому даним Положенням.
2.2. ОКНУ підпорядковується Раді з виховної роботи університету.
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2.3. Головою ОКНУ є заступник голови Ради з виховної роботи.
2.4. Вищим дорадчим органом ОКНУ є загальні збори ОКН.У, які проводяться не рідше одного
разу в рік.
2.5. Збори ОКНУ:
2.5.1.Заслуховують і ухвалюють звіт Голови ОКНУ про роботу Ради ОКНУ та ОКНУ в цілому за
навчальний рік.
2.5.2. Затверджують план роботи ОКНУ на наступний навчальний рік.
2.5.3. Вносять пропозиції та рекомендації з покращення виховної та культурно-просвітницької
роботи кураторів і наставників.
2.6. Пропозиції та рекомендації зборів ОКНУ стають обов'язковими для їх виконання кураторами та наставниками після затвердження їх Радою з виховної роботи.
2.7. Органом управління ОКНУ, між зборами ОКНУ, є Рада ОКНУ, якою керує заступник
голови Ради з виховної роботи, до складу якої залучаються голови ОКНІ.
2.8. Голова ОКНУ організовує і координує роботу кураторів та наставників університету в
період між засіданнями Ради ОКНУ.
2.9. Рада ОКНУ збирається на своє засідання 1 раз на два місяці.
2.10. Рада ОКНУ має право:
2.10.1. Обговорювати та аналізувати стан виховної, культурно-просвітницької роботи в межах
завдань, обов'язків і прав кураторів наставників, визначених даним Положенням, й вносити пропозиції до Ради з виховної роботи;
2.10.2. Отримувати інформацію від адміністрації університету дирекції інститутів, деканатів,
адміністрації студмістечка в меж виконання своїх обов'язків;
2.10.3. Звертатись до адміністрації університету, Ради з виховної роботи, адміністрації
студмістечка з метою вирішення проблем навчально-виховного процесу, проживання студентів у
гуртожитку тощо;
2.10.4. Заслуховувати на своїх засіданнях голів ОКНІ про роботу кураторів та наставників
відповідних інститутів;
2 10.5. Контролювати та перевіряти роботу ОКНІ.
2.11. ОКНУ (Рада ОКНУ) підзвітне у своїй роботі Раді з виховної роботи університету.
3. Об’єднання кураторів та наставників інституту
3.1. ОКНІ як форма організації та координації діяльності кураторів і наставників студентських
груп в межах інститутів є базовою структурою ОКНУ.
3.2. ОКНІ як організаційна структура бере на себе відповідальність за приведення виховної,
культурно-просвітницької роботи в межах завдань, прав і обов'язків, визначених для кураторів та
наставників цим Положенням.
3.3. Вищим дорадчим органом управління ОКНІ є збори ОКНІ, які проводяться 1 раз на місяць.
3.4. Збори ОКНІ:
3.4.1. Обговорюють питання навчально-виховного процесу в межах завдань, обов'язків кураторів
і наставників, визначених даним Положенням;
3.4.2. Обирають голову ОКНІ, який забезпечує організацію і координацію роботи кураторів і
наставників в межах інституту. Голова ОКНІ підзвітний у своїй роботі заступнику директора з
виховної роботи та голові ОКНУ;
3.4.3. заслуховують та затверджують звіт голови ОКНІ про роботу ОКНІ за навчальний рік;
3.4.4. Затверджують план роботи ОКНІ наступний навчальний рік;
3.4.5. Заслуховують звіти кураторів і наставників за результатами триместру (року) про
виконання ними своїх обов'язків, стан навчальної дисципліни та морально-психологічний клімат у
студентських групах (на курсах), з якими працює куратор чи наставник.
3.5. ОКНІ має право:
3.5.1. Вносити пропозиції, звертатись до дирекції інституту, адміністрації студмістечка для
вирішення проблем організації навчально-виховного процесу, проживання в гуртожитку тощо;
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3.5.2. Отримувати інформацію від дирекції інституту, завідувача кафедрою, адміністрації
студмістечка в межах виконання своїх обов'язків;
3.5.3. Запрошувати на збори ОКНІ студентів для проведення виховної роботи у випадках
порушення студентами навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;
3.5.4. Звертатись до дирекції інституту, Ради з виховної роботи про застосування установлених
форм дисциплінарного або адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення
навчальної дисципліни, громадського порядку тощо.
4. Завдання та методи діяльності куратора студентської групи
4.1. Діяльність куратора здійснюється відповідно до затверджених принципів та напрямків
виховання.
4.2. Основними виховними завданнями куратора чи наставника є виховні завдання вищих
навчальних закладів (п. 4.6 Концепції національного виховання, Статут ВНТУ, Програма реалізації
гуманітарної політики та виховної роботи ВНТУ).
Куратор студентської групи:

•допомагає студентам адаптуватися до умов навчально-виховного процесу в університеті;
• виявляє різноманітні інтереси та здібності, що притаманні студентам групи та сприяє їх реалізації;

• проводить тестування та анкетування студентів з метою виявлення психологічних, моральних
якостей студентів і з метою вивчення морально-психологічного клімату колективу студентської групи;

• допомагає формуванню колективу студентської групи та створенню в ній здорового моральнопсихологічного клімату;
• сприяє встановленню нормальних стосунків між студентами викладачами, співробітниками
університету;
• допомагає розв'язанню конфліктних ситуацій, які виникають між студентами, студентами та
викладачами й співробітниками університету;
допомагає у формуванні активу, ядра групи, навколо якого буде формуватись колектив
студентської групи;
допомагає активу групи у формуванні студентського колективу, формуванні здорового
морально-психологічного клімату в групі;
проблему неформального лідерства в студентській групі й залучає неформальних лідерів до
формування у колективі здорової психологічної та моральної атмосфери;
знайомить студентів з чинними нормативними документами, які врегульовують відносини
між адміністрацією, викладачами й студентами у вищому навчальному закладі;
проводить заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами Ради з
виховної роботи, директорату та власними;
регулярно проводить кураторські години, які є основною організаційною формою роботи
куратора зі студентською групою;
проводить індивідуальну виховну роботу зі студентами;
з’ясовує питання дисципліни студентів, проводить роботу профілактики девіантної поведінки
студентів;
розробляє і реалізовує заходи щодо недопущення студентами пропусків занять;
на основі реалізації виховних та культурно-просвітницьких заходів сприяє формуванню у
студентів позитивних ціннісних орієнтацій, спрямованих на здобуття знань, підвищення культурного
рівня, ведення здорового способу життя тощо;
вивчає побутові умови студентів групи, особливо тих, хто проживає у гуртожитку. Допомагає
студентам, які проживають у гуртожитку, вирішувати проблеми, що пов'язані з проживанням у
гуртожитках;
співпрацює із завідувачем гуртожитку, заступником директора студмістечка при вирішенні
проблем, які пов'язані з проживанням студентів у гуртожитках;
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встановлює та підтримує зв'язки з батьками студентів. Своєчасно інформує про проблеми, які
назрівають у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребує втручання батьків або
батьківського догляду;
використовує інші форми та методи педагогічного впливу на студентське середовище.
5. Обов'язки куратора студентської групи
Куратор студентської групи зобов'язаний:
5.1. Проводити виховну та культурно-просвітницьку роботу в межах завдань, визначених даним
Положенням, Статутом ВНТУ, Програмою реалізації гуманітарної та виховної політики ВНТУ,
планами роботи факультетів;
5.2. Вивчати соціологічні та психологічні аспекти життя в групі;
5.3. Організовувати проведення соціологічних та психологічних досліджень у групі;
5.4. Сприяти формуванню здорового морально-психологічного клімату в студентській групі;
5.5. Сприяти адаптуванню студентів до навчально-виховного процесу в університеті;
5.6. Проводити кураторські години;
5.7. Роз'яснювати студентам рішення ректорату, Ради з виховної роботи, Ради інституту;
5.8. Доводити до відома студентів зміст чинних внутрішніх нормативних документів (правил,
положень, наказів тощо);
5.9. Піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які
належать до компетенції університету;
5.10. Складати плани виховної роботи і звітувати про їх виконання на зборах ОКНІ;
5.11.Вести журнал куратора;
5.12.Контролювати стан успішності студентів;
5.13. Допомагати студентам продуктивно використовувати вільний час, зокрема й для реалізації
їх креативних здібностей;
5.14. Встановлювати та підтримувати зв'язки з батьками своєчасно інформувати їх як про успіхи,
так і негаразди у студентському житті їхніх дітей.
6. Права куратора студентської групи
Куратор студентської групи має право:
6.1. Отримувати інформацію від дирекції інституту, деканату завідувача кафедри, адміністрації
студентського містечка в меж виконання своїх обов'язків;
6.2.Відвідувати практичні та лекційні заняття студентів;
6.3.Відвідувати студентів у гуртожитку;
6.4. Листуватися і проводити зустрічі з батьками;
6.5. Захищати довірених йому студентів, коли порушуються їх права, застосовуються
несправедливо завищені міри покарання;
6.6. Брати участь в обговоренні питань про виключення студентів з університету, виселення з
гуртожитку, накладання інших стягнень тощо;
6.7. Брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, преміювання студентів, надання
їм матеріальної допомоги, поселення в гуртожитках студентів довіреної групи;
6.8. Пропонувати найкращих студентів групи до нагороджень та різних форм заохочень за
успіхи в навчанні, науковій, культурно-просвітницькій, спортивній роботі тощо.
7. Обов’язки та права наставника курсу
Наставник курсу:
7.1. Сприяє створенню у студентському середовищі здорового морально-психологічного клімату.
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7.2. Сприяє встановленню нормальних стосунків між студентами, викладачами та співробітниками університету;
7.3. Допомагає розв'язанню конфліктних ситуацій, які виникають як між студентами, так і між
студентами, викладачами або співробітниками університету;
7.4. Знайомить студентів з чинними нормативними документами, рішеннями ректорату, Ради з
виховної роботи;
7.5. Проводить виховну, культурно-просвітницьку роботу серед студентів курсу за планами Ради
з виховної роботи, директорату та власними планами;
7.6. Контролює навчальний процес студентів.
7.7. 1-2 рази на триместр проводити збори-зустрічі зі студентами;
7.8. Аналізує стан дисципліни студентів. Проводить роботу з профілактики девіантної поведінки студентів;
7.9. Організовує знайомство з підприємствами виробничої сфери. Організовує екскурсії, зустрічі з керівниками, спеціалістами, провідними спеціалістами випускових кафедр, випускниками,
магістрантами, аспірантами;
7.10. Залучає студентів до участі в науково-дослідній роботі, спрямовуючи їх до вступу у магістратуру, аспірантуру.
Наставник курсу мас право:
7.11. Отримувати інформацію від дирекції інституту, деканату, завідувача кафедри, адміністрації
студмістечка в межах виконання своїх обов'язків;
7.12. Захищати підопічних студентів у випадках, коли порушуються їх права, коли до них
застосовуються несправедливо завищені міри покарання;
7.13. Брати участь у процесі працевлаштування студентів після закінчення навчання в університеті.
8. Відповідальність кураторів та наставників
Куратор (наставник) несе відповідальність:
8.1. За виконання обов'язків куратора (наставника), передбачених даним Положенням;
8.2. За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та
нерозповсюдження інформації, що належить до таємниць внутрішнього світу або приватного життя.

ПОЛОЖЕННЯ
про критерії поселення студентів старших курсів
у студентські гуртожитки ВНТУ
У зв’язку з тим, що всім студентам 1-го курсу денної форми навчання, які мають право на
отримання житлової площі в гуртожитку, надаються місця в гуртожитках ВНТУ, решта місць для
студентів старших курсів розподіляється згідно з квотами на поселення кожного інституту та
результатів проведеного конкурсу на поселення. Квоти місць для кожного інституту визначаються
щорічним наказом ректора. Квоти по інститутах визначаються дирекцією інституту. Студенти, які за
списком потрапляють у виділену квоту, поселяються у гуртожиток за умови здачі кімнати, яку вони
займали раніше, у задовільному санітарно-технічному стані – за результатами прийому санітарною
комісією і передоплаті за проживання у студентському гуртожитку. Студенти, які на основі конкурсу
не потрапили у виділену квоту, можуть бути поселені у гуртожиток після поселення студентів 1-го
курсу за наявності вільних місць.
Студенти з малозабезпечених сімей (діти-сироти, а також особи з-поміж дітей-сиріт та осіб,
позбавлених батьківського піклування, напівсироти, студенти з багатодітних сімей, інваліди, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) поселяються в студентські гуртожитки поза конкурсом, за умови:
– відсутності у них порушень правил внутрішнього розпорядку;
– здачі кімнати, яку вони займали раніше, у задовільному санітарно-технічному стані – за
результатами прийому санітарною комісією;
– здійснення передоплати.
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Поселення студентів старших курсів здійснюється на конкурсній основі з урахуванням
сумарного рейтингу (максимальна кількість балів 100), який визначається на основі таких складових:
1) рейтинг за навчання (середній бал за навчання студента за результатами попередньої сесії
(станом на 1 квітня) – 50 балів – 5,0×10=50);
2) рейтинг участі у громадському житті, науковій, культурно-просвітницькій, спортивній роботі
інституту включає:
– наукову роботу й участь у конференціях, олімпіадах, написання статей;
– громадські доручення і робота старост, профоргів, членів Студради тощо;
– культурно-просвітницьку роботу (участь у художній самодіяльності, КВК, випуск стінгазет
тощо);
– участь у спортивних змаганнях (на рівні інституту, університету, міста, України тощо);
– інші форми громадської діяльності.
Максимальна кількість балів 25.
Оцінку по даному рейтингу виставляє заступник з навчально-виховної роботи директора
інституту разом з активом студентського самоврядування інституту та головою студентського профкому інституту:
3) рейтинг по гуртожитку включає:
– виконання ‚Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ВНТУ‛;
– санітарний стан кімнати;
– чергування по поверху (під’їзду) секції та на вахті;
– участь у громадському житті гуртожитку (староста, студентське самоврядування, ЗППГУ,
участь в конкурсі на кращу кімнату тощо);
Максимальна кількість балів 25.
Оцінку виставляє завідувач гуртожитку разом з заступником директора студмістечка, активом
студентського самоврядування гуртожитку, представником студентського профкому в гуртожитку.
Механізм виставлення балів по 2-й та 3-й складовій:
– всім студентам, які беруть участь у конкурсі на перепоселення виставляється 12 балів;
– по 2-й складовій, залежно від участі студентів у громадському житті, науковій, культурнопросвітницькій, спортивній роботі інституту можуть підвищуватися бали до максимальної кількості –
25.
Зі студентів, які за порушення ‚Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках
ВНТУ‛ отримали офіційне попередження, знімаються бали: за 1 попередження – 6 балів, за два – 12
балів.
Крім офіційного винесення попереджень члени Комісії з поселення мають право знімати від 1
до 3 балів за різні види порушень ‚Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
ВНТУ‛ та ‚Угоди на проживання у гуртожитку‛:
– порушення правил електро-пожежної безпеки;
– куріння в приміщеннях і на території ВНТУ;
– зауваження до чергування;
– незадовільний санітарний стан кімнати;
– вчинки, які не сумісні зі званням студента;
– пропуски занять без поважних причин;
– невиконання вказівок адміністрації інституту, студмістечка;
– інші види порушень.
На основі сумарного рейтингу заступник з навчально-виховної роботи директора інституту
складає список студентів, які можуть брати участь у конкурсі на поселення.
До участі у конкурсі не допускаються студенти, які на час проведення конкурсу мають академічну заборгованість.
Студенти, які протягом навчального року були виселені з гуртожитку за відсутність оплати на
наступний термін проживання або з’являлись у нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння, створювали конфліктні ситуації у гуртожитку та мають інші грубі порушення
правил внутрішнього розпорядку, а також студенти, які мають не менше трьох попереджень, в гурто-
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житок не поселяються.
Під час отримання студентом офіційних попереджень за порушення ‚Правил внутрішнього
розпорядку‛ після проведення конкурсу, комісія може прийняти рішення про недоцільність
поселення студента в гуртожиток.
Список студентів, які поселяються поза конкурсом, та список студентів, які не допускаються до
конкурсу, складаються окремо.
Сформовані списки підписуються Комісією по поселенню у складі заступника з навчальновиховної роботи директора інституту, завгуртожитком, заступником директора студмістечка та
головою студентської ради гуртожитку і затверджуються Радою з виховної роботи.

ПОЛОЖЕННЯ
про аркуш попереджень та порядок винесення попереджень
1. Аркуш попереджень є додатком до угоди на поселення в гуртожитки ВНТУ, оформляється
під час укладання угоди на поселення та зберігається в паспортному столі студмістечка ВНТУ.
Поселення студентів в гуртожитки без оформлення аркуша попереджень забороняється.
2. Аркуш попереджень призначений для фіксації зауважень та попереджень студентами за
порушення ними під час проживання в гуртожитку ‚Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ВНТУ‛, правил ТБ та ПБ, санітарних норм, розпоряджень адміністрації та ін.
3. Попередження в аркуш попереджень мають право вносити заступники з навчально-виховної
роботи директора інституту, директор студмістечка, заступник директора студмістечка, завгуртожитками.
4. Рішенням про винесення попередження є резолюція про винесення попередження на
пояснювальній записці студента. Після винесення попередження на пояснювальній записці студент
розписується про те, що він ознайомлений з прийнятим рішенням. За відмови студента від підпису
про ознайомлення, складається акт про ознайомлення, який підписується посадовою особою, яка
виносить попередження і черговим по поверху. Акт додається до пояснювальної записки й засвідчує
факт ознайомлення з прийнятим рішенням. На основі пояснювальної записки, згідно з резолюцією,
відповідальною особою робиться запис про попередження в аркуш попереджень.
5. Винесення попередження фіксується в журналі індивідуальної роботи посадової особи, яка
виносить попередження, а також у спеціальному журналі відповідного гуртожитку. Студентська Рада
гуртожитку повинна бути проінформована про винесення студентам попередження.
6. У разі незгоди з накладеним стягненням, студент протягом тижня з моменту винесення має
право звернутись із заявою про додатковий розгляд питання вищою посадовою особою, Радою з
виховної роботи, а також за захистом своїх прав до профспілкової організації тощо.
7. Інформація про винесені протягом тижня попередження надається паспортним столом
деканатам 1 раз на тиждень.
8. При винесенні трьох попереджень в аркуш попереджень угода на поселення зі студентом
розривається.

ПОЛОЖЕННЯ
про систему розгляду питання про повторне поселення студентів,
які були виселенізі студентського гуртожитку
з правом повторного поселення
1. Рішення про повторне поселення студента розглядається на підставі письмової заяви
студента про поселення, підписаної заступником з навчально-виховної роботи директора інституту,
куратором групи (1 курс), завідувачем гуртожитком, заступником директора студмістечка.
2. Питання про повторне поселення студента приймається на раді з виховної роботи за поданням заступника з навчально-виховної роботи директора інституту за згодою всіх членів комісії з
поселення.
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3. У випадку неможливості прийняття спільного рішення комісією з поселенню (виникнення
суперечностей між її членами) питання виноситься на Раду з виховної роботи, куди можуть бути
запрошені студенти та інші зацікавлені особи.

ПОЛОЖЕННЯ
про систему розгляду питання про виселення студентів
із студентського гуртожитку
1. Рішення про виселення студента з гуртожитку з дня, в який закінчується попередня проплата
за проживання, приймається комісією з поселення під головуванням заступника з навчально-виховної
роботи директора інституту і засвідчується відповідним актом.
2. Рішення комісії набуває чинності після затвердження його Радою з виховної роботи.
3. Якщо комісія не дійшла згоди з питання виселення студента з гуртожитку, дане питання
обговорюється на нараді у заступника директора Головного центру виховної роботи.
4. На основі обговорення, у якому беруть участь: заступник з навчально-виховної роботи
директора відповідного інституту, завгуртожитком, директор студмістечка (його заступник), голова
студентської секції профкому, куратор академічної групи – заступник директора Головного центру
виховної роботи приймає рішення про:
а) винесення рішення про виселення студента із гуртожитку або іншого прийнятого рішення на
затвердження Ради з виховної роботи;
б) необхідність більш ґрунтовного вивчення питання і перенесення його розгляду на інше засідання;
в) винесення питання про прийняття рішення по виселенню студента із гуртожитку на розгляд
Ради з виховної роботи.
5. Питання про виселення студентів з гуртожитку готує на розгляд Ради з виховної роботи
директор студмістечка або заступник директора студмістечка.

ПОЛОЖЕННЯ
про Клуб студентського дозвілля гуртожитку
1. Загальні положення
1.1. Клуб студентського дозвілля гуртожитку (надалі – Клуб) створений з метою задоволення
культурних потреб та інтересів студентів та організації дозвілля у вільний від навчання час. Сприяє
організації змістовного дозвілля студентів в гуртожитку,
соціальній активності, формуванню здорового способу життя.
1.2. Клуб бере участь у пропаганді досягнень вітчизняної та світової культури, літератури,
мистецтва, сприяє підвищенню рівня освіти та культури, розвитку талантів студентів. Клуб сприяє
розвитку організаторських та творчих здібностей молоді, її потреби у спілкуванні та самореалізації,
прагнення до самоосвіти, формує моральні та естетичні якості особистості.
1.3. Клуб входить до структури університету і не є юридичною особою. Клуб підпорядковується
безпосередньо проректору з виховної роботи.
1.4. Клуб здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту Вінницького
національного технічного університету (ВНТУ), Положення про студентські гуртожитки ВНТУ та
Положення про Клуб. Дотримується вимог законодавства ‚Про пожежну безпеку‛, ‚Про охорону
праці‛, ‚Про цивільну оборону‛, ‚Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення‛.
1.5. Діяльність Клубу не залежить від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.
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2. Мета, основні завдання та напрями діяльності Клубу
2.1. Метою діяльністю Клубу є:
 створення сприятливих умов для культурного розвитку студентів, формування у них
естетичних смаків та задоволення їх культурних потреб; удосконалення форм культурного виховання,
розширення культурних послуг і охоплення культурно-мистецькими заходами студентів, що
проживають в гуртожитку;
 розвиток аматорської художньої творчості серед юнаків та дівчат, залучення їх до цінностей
вітчизняної та світової культури.
2.2. Головними завданнями діяльності Клубу є організація культурного дозвілля студентів у
гуртожитку, а саме: організація виховних та культурно-освітніх заходів, присвячених урочистим
подіям та пам'ятним датам; організація тематичних вечорів, вечорів відпочинку та інших заходів;
проведення занять з аеробіки, танців та ін.
2.3. Робота Клубу будується на основі самодіяльності та широкій ініціативі студентів.
2.4. Клуб студентського дозвілля гуртожитку підтримує тісний зв’язок з завідуючим гуртожитком, заступниками деканів з виховної роботи факультетів, Клубом ВНТУ, студентською радою
гуртожитку, студентським самоврядуванням університету, профспілковим комітетом, Радою з
виховної роботи університету.
3. Склад Клубу, керівництво та контроль за діяльністю Клубу
3.1. До складу Клубу на добровільних засадах входять студенти гуртожитку та університету в
цілому, які згідно з Положенням беруть участь у роботі Клубу та реалізації його завдань.
3.2. Участь в роботі клубу сторонніх осіб, які не є студентами, викладачами чи співробітниками
університету – заборонена.
3.3. У Клубі може бути організовано фіксоване членство. У Клубі може бути створена Рада Клубу з числа представників студентського активу.
3.4. Керівництво Клубу здійснює його керівник, який обирається на засіданні Студентської ради
гуртожитку і затверджується Радою з виховної роботи.
3.5. Відповідальність за зміст діяльності Клубу та виконання плану діяльності Клубу несе керівник Клубу.
3.6. Загальне керівництво та контроль за діяльністю Клубу здійснює Рада з виховної роботи.
4. Права та обов’язки Клубу
Клуб для здійснення поставлених перед ним завдань має право розробляти програми, плани,
визначати зміст та графік своєї роботи з урахуванням вимог, які ставляться до такого роду діяльності з
боку університету.
Клуб для здійснення поставлених перед ним завдань зобов’язаний:
 затверджувати програми, плани та графік своєї роботи на Раді з виховної роботи;
 визначати відповідального за техніку безпеки, належний санітарний стан приміщення,
дотримання трудової дисципліни та збереження державного майна на час проведення кожного
виховного та культурно-масового заходу, тренування чи репетиції;
 організовувати та проводити вечори відпочинку, дискотеки, заняття з аеробіки, танців, інші
заходи виключно на безоплатній основі.
5. Відповідальність
Клуб несе відповідальність перед університетом за таку свою діяльність:
– забезпечення техніки безпеки під час проведення культурно-масових заходів;
– підтримку належного санітарного стану і порядку в приміщенні Клубу;
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– якісне проведення заходів виховної та культурно-масової роботи;
– дотримання трудової дисципліни та збереження державного майна.
6. Господарське утримання та майно Клубу
6.1. Матеріально-технічну базу складають приміщення та майно, які закріплені та надані в
користування Клубу для здійснення своєї діяльності адміністрацією університету.
6.2. Майно Клубу утворюють основні фонди, матеріальні цінності та кошти, надані адміністрацією університету, студентським самоврядуванням та профспілковим комітетом.
6.3. Майно Клубу може використовуватись тільки для реалізації діяльності клубу, визначеної
цим Положенням.

Калинівський технологічний технікум
ПОЛОЖЕННЯ
Ради гуртожитку
І. Загальні положення
Вищим органом самоуправління є загальні збори мешканців гуртожитку, які проводяться не
менше, ніж один раз на семестр.
1. Виконавчим органом самоуправління є Рада гуртожитку, яка обирається відкритим
голосуванням на загальних зборах терміном на один рік. Рада гуртожитку має наступну структуру:
• голова Ради гуртожитку;
• заступник голови Ради гуртожитку;
• член Ради гуртожитку, відповідальний за виховну роботу та культурно-масову роботу;
• член Ради гуртожитку, відповідальний за організацію побуту;
• член Ради гуртожитку, відповідальний за роботу по контролю за академічною успішністю;
• член Ради гуртожитку, відповідальний за спортивну роботу;
• кількісний склад Ради гуртожитку визначається загальними зборами.
Голова Ради гуртожитку обирається з членів Ради гуртожитку, його заступник обирається з
членів Ради гуртожитку на її засіданні.
2. Голова Ради гуртожитку:
• організовує та керує всією роботою Ради гуртожитку;
• несе відповідальність за якість та своєчасне виконання рішень та питань, прийнятих
загальними зборами мешканців та Радою гуртожитку, які знаходяться в його компетенції, заходів
запланованих і затверджених Радою гуртожитку; за загальний стан ідейно-виховної, культурномасової, спортивної роботи; за виконання всіма мешканцями правил проживання в гуртожитку.
3. Заступник голови Ради гуртожитку несе відповідальність:
• за організацію і проведення ідейно-виховної, культурно-масової, спортивної роботи;
• організовує і контролює роботу секторів виховної, культурно-масової роботи, сектора
спортивної роботи;
• за відсутності голови Ради гуртожитку виконує його обов'язки;
• за організацію проведення заходів з удосконалення самообслуговування, зберігання державного майна;
• організовує і контролює роботу побутового сектору.
4. При раді гуртожитку організовується:
 сектор виховної роботи;
 побутовий сектор;
 академсектор;
 сектор спортивної роботи;
 оперативна група громадського порядку.
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Склад секторів та оперативної групи затверджується Радою гуртожитку. Сектори, керуючись
рішенням Ради гуртожитку, виконують свою роботу відповідно до місячних планів, затверджених
Радою гуртожитку.
5. Права та обов'язки Ради гуртожитку.
5.1. Рада гуртожитку під керівництвом профкому проводить виховну роботу, культурно-масову
та фізично-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку, допомагає утвердженню високої
моральності у побуті.
3 цією метою Рада гуртожитку:
• організовує лекції й бесіди з питань досягнень науки й техніки з історії літератури та мистецтва, на морально-етичні теми; санітарно-просвітницьку роботу, за допомогою редколегії випускає
стіннівки;
• домагається покращення умов їх самостійної роботи в не навчальний час (обладнання
навчальних кімнат, забезпечення літературними та навчальними посібниками тощо);
• організовує зустрічі з викладачами, вченими, діячами літератури, науки та мистецтва,
новаторами виробництва; вечори відпочинку, тематичні вечори, відвідання кіно, театрів, екскурсій,
літературні диспути;
• виховує у студента почуття відповідальності за збереження державногомайна;
• організовує серед мешканців гуртожитку різні форми художньої самодіяльності;
• в контакті з керівництвом фізичного виховання коледжу створює пригуртожитках спортивні
майданчики та споруди; організовує спортивні ігри, туристські походи;
• заохочує студентів до ремонту кімнат, в яких вони проживають, до робіт з благоустрою, з
дотримання чистоти та порядку в житлових та побутових приміщеннях;
• надає допомогу коменданту, вихователям в ознайомленні мешканців з Положенням про
гуртожиток;
• здійснює контроль за збереженням та правильною експлуатацією інвентарю, обладнання,
турбується про створення у гуртожитку сучасного інтер'єру та затишку;
• проводить огляди на кращу кімнату.
5.2. Рада гуртожитку за необхідності скликає загальні збори мешканців гуртожитку з питань
побуту, культурного обслуговування та відпочинку. Рада гуртожитку і на своїх засіданнях, загальних
зборах заслуховує повідомлення комендантів гуртожитку про міри покращення культурно-житлового обслуговування мешканців у гуртожитку, а також звіти членів Ради, старост блоків, поверхів.
5.3. Рада гуртожитку має право застосовувати до порушників Положення про гуртожиток,
заходи суспільного покарання, а також ставити перед директором технікуму питання про
застосування до винних мір дисциплінарного покарання, аж до відрахування з навчального закладу.
5.4. Рішення Ради гуртожитку узгоджені з профкомом і затверджені директором технікуму є
обов'язковими для обслуговуючого персоналу, старост блоків, поверхів і всіх мешканців гуртожитку .
ІІ. Обов’язки секторів і оперативної групи громадського
порядку Ради гуртожитку
1. Сектор виховної та культурно-масової роботи:
 вивчає питання і культурні потреби мешканців гуртожитку;
 організовує лекції та бесіди, зустрічі, вечори відпочинку, тематичні вечори, відвідування кіно,
театрів, екскурсії, літературні диспути;
 організовує серед мешканців гуртожитку різні форми художньої самодіяльності.
2. Академсектор:
організовує контроль за самостійною роботою мешканців гуртожитку;
 здійснює звітність про академуспішність мешканців гуртожитку;
 організовує допомогу студентам, що не встигають;
 інформує про стан успішності, підтримує зв'язок з батьками цих студентів, з їх класним
керівником, завідувачем відділення;
 домагається покращення умов самопідготовки студентів.
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3. Житлово-побутовий сектор:
 виховує у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна та дбайливе
ставлення до нього;
 запрошує студентів до ремонту кімнат, в яких вони проживають, до робіт щодо благоустрою
та озеленення території навколо гуртожитку;
 бере участь у розміщенні студентів у гуртожитку, в організації самообслуговування, у виконанні робіт із дотримання порядку й охайності в житлових кімнатах і побутових приміщеннях;
 надає коменданту і вихователю гуртожитку допомогу в ознайомленні мешканців з Положенням про гуртожиток, з правилами використання побутових приладів і слідкує за дотриманням їх
усіма мешканцями гуртожитку;
 слідкує за тим, щоб обладнання, меблі, інвентар, кухня, душеві та інші підсобні приміщення
знаходились у належному стані;
 здійснює контроль за збереженням, правильною експлуатацією та наявністю інвентарю й
обладнання відповідно до встановлених правил;
 бере участь у проведенні оглядів на кращу кімнату;
 проводить санітарно-просвітницьку роботу;
 кожного дня контролює якість прибирання приміщення черговим і черговими блоків
поверхів;
 приймає безпосередньо участь у роботі з систематичної перевірки санітарного стану кімнат
гуртожитку.
4. Сектор інформації:
 організовує роботу редколегії, стіннівок;
 здійснює контроль за регулярністю випусків газет;
 бере участь в оформленні тематичних стендів, організації книжкових виставок у кімнаті для
занять.
5. Оперативна група громадського порядку:
 здійснює контроль за виконанням встановленого порядку перепускного режиму в гуртожитку;
 забезпечує громадський порядок у гуртожитку та на його території.
Для здійснення цієї роботи встановлюється чергування за графіком членів оперативної групи, а
також назначені старостою групи оперативні роботи. Черговий (член оперативної групи) зобов'язаний:
- нести чергування за затвердженим Радою гуртожитків графіком з 18 до 23 год;
- знаходитись постійно на місці чергування біля чергового по гуртожитку;
- забезпечувати виконання встановленої пропускної системи у гуртожитку: не пропускати в
гуртожиток осіб без пропусків, сторонніх осіб без документів та записів у відповідному журналі й
тільки у встановлений час;
- надавати допомогу черговому по гуртожитку в забезпеченні вимог пропускної системи;
- порушення пропускної системи в гуртожитку фіксувати в журналі чергувань оперативної
групи, доповідати про них голові Ради гуртожитку, коменданту, вихователю, черговому викладачу, а
також негайно застосовувати необхідні заходи, у випадку необхідності викликати членів оперативної
групи Оперативний наряд призначається для забезпечення громадського спокою на масових заходах,
організованих у межах гуртожитку та його території.
ІІІ. Організація самообслуговування в гуртожитку
Всі мешканці гуртожитку залучаються до участі у щоденному підтриманні санітарного стану
помешкання, благоустрою та озеленення території, спорудження спортивних майданчиків та в інших
корисних роботах.
Для організації роботи з самообслуговування призначаються: староста поверху, відповідальний
черговий по гуртожитку, черговий по поверху, старости кімнат, чергові по кімнатах.
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1. Відповідальний черговий по гуртожитку призначається зі складу членів Ради гуртожитку
згідно з графіком, складеним головою Ради гуртожитку та затвердженим Радою гуртожитку. Час
чергування з 18.00 до 24.00. Відповідальному черговому по гуртожитку підпорядковується черговий по
поверху. Розпорядження відповідального чергового по гуртожитку обов'язкові для всіх мешканців
гуртожитку, а також відвідувачів.
Відповідальний черговий:
• слідкує за чистотою та порядком у гуртожитку та прилеглій території;
• контролює виконання обов'язків чергових по поверху;
• о 23-00 разом з черговим по поверху перевіряє якість прибирання місць загального
користування та виставляє оцінки черговим по поверху;
• здійснює міри щодо порушників внутрішнього розпорядку, а за необхідності доповідає про ці
порушення голові Ради гуртожитку, вихователям, коменданту;
• слідкує за виконанням пожежної безпеки в гуртожитку, за правильним користуванням
електроплитами та водопровідними кранами;
• при їх псуванні негайно повідомляє чергових спеціалістів, чергового та застосовує заходи
щодо їх ліквідації.
Під час прийняття та здачі чергування відповідальний черговий по гуртожитку, який здає, та
відповідальний черговий, який приймає чергування, зобов'язані:
• обійти всі поверхи та територію гуртожитку, перевірити їх стан;
• приймати та здавати журнал прийому та здачі чергування та нарукавну пов'язку.
Контроль за роботою відповідального чергового по гуртожитку та її оцінку здійснює голова
Ради гуртожитку.
2. Староста поверху призначається наказом директора технікуму. Староста поверху зобов'язаний:
• регулярно призначати чергового по поверху, чергових по кімнатах згідно з затвердженим
комендантом графіком;
• слідкувати за виконанням обов'язків черговим по поверху;
• слідкувати за підтриманням порядку мешканцями поверху;
• кожного дня контролювати санітарний стан всіх кімнат на поверсі;
• записувати всі зауваження й оцінки перевірки санітарного стану в зошит санітарного стану
кімнат.
3. Черговий по поверху призначається з числа мешканців даного поверху старостою поверху.
Черговий по поверху зобов'язаний:
• забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку та режиму дня всіма
мешканцями даного поверху; у випадку появи фактів порушення фіксувати їх у журналі по поверху, а
також негайно повідомити голову Ради гуртожитку, коменданта, вихователя, чергового викладача, а
також негайно здійснювати заходи з припинення порушення;
• не дозволяти виносити майно з поверху без дозволу коменданта чи старости поверху;
• з'ясувати наявність хворих та тих, хто залишився у гуртожитку з різних обставин під час
занять, доповісти про це вихователю, коменданту;
• у випадку виникнення пожежі, аварії водопостачання, електроосвітлення терміново
повідомити про це чергового по гуртожитку, коменданта, вихователя;
• підтримувати порядок, чистоту на поверсі, здійснювати регулярне прибирання (о 9-00 та о 1700).
Під час приймання та здавання чергування чергові зобов'язані:
• перевірити за списком наявність майна поверху;
• перевірити стан електрообладнання, водопровідних кранів;
• перевірити наявність журналу та нарукавних пов'язок чергових;
• під час чергування носити пов'язку чергового;
• робити записи в журналі прийому та здачі чергування, доповідати старості поверху, а за його
відсутності – черговому по гуртожитку.

326

Для виконання обов'язків чергового на поверсі призначають одного студента з числа мешканців
поверху.
Час чергування: з 18.00 до 21.00 та з 7.00 до 18.00.
Черговий по поверху підпорядкований коменданту, черговому вахтеру.
Взаємодія чергових здійснюється тільки з дозволу коменданта, старости поверху та вихователя.
4. Черговий по кімнаті призначається старостою кімнати згідно з затвердженим комендантом
графіком.
5. Староста кімнати вимагає від мешканців кімнати:
• точного виконання правил внутрішнього розпорядку та режиму в гуртожитку;
• дбайливо ставитись до майна, яке знаходиться у кімнатах; дотримуватись чистоти та порядку в
кімнатах; виконання черговим по кімнаті своїх обов'язків.
Вказівки старости кімнати з виконання правил внутрішнього розпорядку та санітарних умов є
обов'язковими для всіх мешканців кімнати. Староста кімнати зобов'язаний:
• дотримуватись чистоти та порядку в кімнатах та вимагати цього від мешканців, щоденно
робити прибирання;
• забезпечувати тишу та інші вимоги, зумовлені правилами проживання в кімнаті гуртожитку;
• про всі виявлені порушення доповідати старості поверху або черговому по поверху.

ВП “Старобільський факультет
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”
ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку, установлює
порядок надання житлової площі в гуртожитку Відокремленого підрозділу ‚Старобільський
факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка‛ (далі за текстом – факультет), користування цим гуртожитком та його тимчасове утримання.
1.2. Студентський гуртожиток факультету призначений для проживання на період навчання
студентів з інших міст, а також студентів з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за умов відсутності в них іншого місця проживання.
1.3. Іноземних громадян, які навчаються на факультеті, розміщують у гуртожитку на загальних
умовах, якщо інше не передбачено контрактом або чинним законодавством України.
1.4. Вільні кімнати в гуртожитку можуть бути використані за рішенням керівництва факультету
та за погодженням з факультетською комісією з поселення з метою тимчасового проживання гостей
під час проведення тих заходів, що здійснюють на факультеті.
1.5. За наявності вільних місць у гуртожитку можуть бути поселені студенти з інших міст
заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, абітурієнти з інших міст на
період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умов відсутності в них іншого місця проживання.
1.6. Житлову площу в гуртожитку факультету надають за рішенням комісії з поселення
відповідно до чинного законодавства.
1.7. Студентський гуртожиток перебуває у підпорядкуванні факультету.
1.8. Співробітники факультету, як виняток, можуть бути поселені в гуртожиток за наявності
вільних місць та лише за рішенням керівництва факультету й погодженням з факультетською комісією з поселення.
1.9. У гуртожитку можуть бути надані додаткові платні послуги, перелік яких визначений
відповідними законодавчими та нормативними актами.
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1.10. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, самостійної
навчальної роботи, культурно-дозвіллєвої діяльності. Приміщення санітарно-побутового призначення
виділяють й оснащують згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.
1.11. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлений Правилами внутрішнього розпорядку,
що розроблені на підставі цього Положення й затверджені деканом факультету за погодженням з
факультетською комісією з поселення.
1.12. Права та обов’язки працівників гуртожитку визначені посадовими інструкціями, затвердженими деканом факультету.
2. Організаційна структура та повноваження комісій з поселення
2.1. З метою оптимальної організації надання житлової площі в гуртожитку, захисту житлових
прав та інтересів осіб, які навчаються на факультеті, з дотриманням вимог закону України ,,Про вищу
освіту‛ на факультеті створено комісію з поселення. Рішення комісії з поселення щодо надання
житлової площі в гуртожитку приймається з дотриманням вимог чинного законодавства. Склад
факультетської комісії з поселення затверджує декан факультету.
2.2. Склад факультетської комісії з поселення затверджує на основі цього положення декан
факультету.
2.3. До складу цієї комісії входять:
голова студради факультету;
голова профбюро факультету;
староста гуртожитку;
особа, яка є представником адміністрації факультету та призначена деканом факультету.
2.4. Повноваження факультетської комісії з поселення:
здійснює та організовує контроль за поселенням та виселенням студентів з гуртожитку;
приймає рішення не поселяти на наступний навчальний рік або взагалі виселяти порушників
правил внутрішнього розпорядку;
спільно з комендантом гуртожитку проводить пояснювальну роботу щодо виявлення та
попередження боржників з оплати за гуртожиток;
проводить перевірки дотримання санітарних норм проживання в гуртожитку, використання
приміщень за призначенням, правил техніки безпеки під час користування електричними, газовими
та іншими приладами, меблями та іншим інвентарем житлових приміщень згідно з типовими
нормами;
проводить та організовує чергування мешканців у гуртожитку;
виховує дбайливе ставлення мешканців до майна гуртожитку, організовує роботи щодо
озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та
інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
активно сприяє виконанню мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку,
здійснює пояснювальну роботу щодо попереджень правопорушень;
організовує та бере участь у підготовці та ремонті свого гуртожитку до нового навчального
року;
організує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;
звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на звітно-виборчій конференції.
3. Надання житлового місця в гуртожитку
3.1. Поселення студентів у гуртожиток та виселення з нього, умови проживання, права та
обов’язки визначено цим Положенням, факультетською комісією з поселення та чинним законодавством.
3.2. Розподіл місць проживання в гуртожитку здійснюють за рішенням факультетської комісії з
поселення з дотриманням санітарних норм.
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3.3. Списки студентів на проживання в гуртожитку готує факультетська комісія з поселення, а
затверджуються рішенням декана факультету.
3.4. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку адміністрація факультету укладає
угоду зі студентом на проживання в гуртожитку.
3.5. Облік ордерів та студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних
документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконує призначена для цього особа (комендант
гуртожитку). Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
3.6. Студент, якого поселяють до гуртожитку, зобов’язаний особисто надати паспорт і здати
коменданту гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за
проживання, але не менше ніж за місяць наперед.
3.7. Студенту, якого поселяють у гуртожиток, надають перепустку на право входу до гуртожитку.
3.8. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку
гуртожитку та правилами техніки безпеки.
3.9. Через непередбачені обставини та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням факультетської комісії з поселення без
погіршення умов проживання.
3.10. Під час поселення в гуртожиток пріоритет надають студентам пільгових категорій, а саме:
 дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з-поміж дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 студентам з обмеженими можливостями, які мають I або II групи інвалідності чи дітямінвалідам;
 студентам, які належать до I або II категорій потерпілих від ЧАЕС чи постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС;
 студентам, які належать до членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців;
 студентам з малозабезпечених сімей;
 студентам з багатодітних сімей;
 студентам з неповних сімей чи сімей, один з батьків якої – інвалід;
 студентам, які є шахтарями й мають стаж підземної роботи не менше трьох років;
 студентам, батьки яких мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років чи загинули
внаслідок нещасного випадку на виробництві, а також діти шахтарів-інвалідів 1 та 2 групи.
Поселення студентів вищезазначених категорій здійснюється за погодженням із сектором
Студентської соціальної служби юридичного відділу університету.
4. Користування гуртожитком та умови проживання
4.1. Вхід до гуртожитку для повнолітніх студентів (студенти, яким виповнилось
18 років)
.
дозволяють на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 22 .00 години, з 22.00 до 23.00
години – вхід до гуртожитку заборонено, з 23.00 до 1..00 години – вхід здійснюють за наявності
перепустки, вихід заборонено, а з 1.00 до 6.00 години – із записом у спеціальному журналі причин
запізнення та за наявності завчасного попередження вихователя або чергового по корпусу.
4.2. Вхід до гуртожитку для неповнолітніх студентів (студенти яким не виповнилось 18 років)
дозволяють на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 21.00 години в зимовий час та
до 22.00 години в літній час, з 21.00 до 22.00 години та з 22.00 до 23.00 години відповідно – вхід до
гуртожитку заборонено, з 21.00 або з 22.00 години відповідно до 6.00 години – вихід з гуртожитку
заборонено. Студент обов’язково має заздалегідь попередити вихователя та чергового по корпусу про
відсутність або запізнення до гуртожитку. Під час повернення студента до гуртожитку здійснюється
запис у спеціальному журналі причин запізнення або відсутності.
4.3. Відвідувачі (сторонні особи) мають право перебувати в гуртожитку з 9.00 до 20.00. Коли
входять до гуртожитку, відвідувачі надають черговому документ, що засвідчує особу й реєструється в
книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача,
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залишити перепустку черговому гуртожитку й провести відвідувача, коли він виходить з гуртожитку.
4.4. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку покладається на особу, яка їх запросила.
4.5. Культурно-дозвіллєву діяльність у гуртожитку здійснюють відповідно до плану, який
розробляє студентська рада гуртожитку й вихователі та погоджують з керівництвом факультету. Усі
заходи повинні закінчуватися до 22.00 години.
4.6. Усіх студентів, які проживають у гуртожитку, залучають до господарських робіт із
самообслуговування (дотримання порядку й чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
4.7. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
 користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням і майном
гуртожитку;
 своєчасно ставити до відома керівництво гуртожитку про ремонт або заміни обладнання,
меблів, що стали непридатними;
 обирати студентську раду гуртожитку й бути обраним до її складу;
 через студраду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням
житлово-побутових умов та організацією культурно-дозвіллєвої діяльності;
 звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку й житлово-побутові умови, які не
відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання
гуртожитків, до керівництва факультету, інших установ відповідно до Закону України ,,Про звернення
громадян‛;
 на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за
гуртожиток.
4.8. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:
 знати й виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 своєчасно сплачувати за проживання й додаткові платні послуги, якими він користується;
 підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та місцях спільного користування, брати
участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
 дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і
воду;
 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання й меблів;
 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти студентську раду гуртожитку, коменданта гуртожитку, вихователя та чергового по корпусу;
 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;
 дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
 після закінчення навчання або за умови дострокового позбавлення права на проживання в
гуртожитку здати майно гуртожитку, що було в його користуванні, і кімнату в належному стані та
виселитися з гуртожитку в двотижневий термін;
 проводити ремонт житла та підсобних приміщень щорічно (випускникам до 1.06).
4.9. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
 самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
 переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх
з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти й ремонтувати
електроустаткування;
 користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
 залишати сторонніх осіб після 20.00 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
 курити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в
гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 порушувати тишу з 22.00 до 8.00;
 створювати шум, а також гучно вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру, що
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перевищує звукоізоляційність кімнати;
 тримати в гуртожитку тварин.
4.10. За активну участь у культурно-дозвіллєвій діяльності, роботах з поліпшення умов проживання, стану гуртожитків та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитках, можуть
бути заохочені:
– оголошенням подяки;
– нагородженням пам’ятним подарунком, грошовою премією, званням ,,Краща кімната‛,
,,Кращий староста поверху‛.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем.
4.11. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладають такі стягнення:
– зауваження;
– догана;
– відпрацювання 10 годин на благоустрій гуртожитку;
– відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
– розірвання угоди на проживання;
– відрахування з факультету.
4.12. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, в установленому
порядку виносить декан факультету за поданням факультетської комісії з поселення.
4.13. Порядок проживання студентів у гуртожитку у канікулярний період визначає з
урахуванням їхніх побажань адміністрація факультету.
5. Виселення зі студентського гуртожитку
5.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у
встановленому порядку місце в гуртожитку впродовж трьох діб з дня оголошення результатів
випробувань.
5.2. Студенти, які відраховані з факультету (зокрема й ті, які закінчили навчання), а також
виселені за порушення Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, залишають його в
установленому порядку у двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу (розпорядження).
5.3. Виселення студента з гуртожитку здійснюють відповідно до законодавства України. Якщо
студент порушив угоду на проживання в гуртожитку, його виселяють з гуртожитку, а він повністю
відшкодовує заподіяні збитки.
6. Плата за житло та послуги
6.1.Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості
обов’язкових побутових послуг, що надають студентам, які проживають у гуртожитку.
6.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлює адміністрація
університету. Він розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за
комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла, затвердженого спільним наказом
Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від
27.10.97 за №383/239/131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за №596/2400, ,,Про
затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами‛.
6.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках
погоджується з асамблеєю студентського самоврядування та профспілковою організацією студентів.
6.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
6.5. Додаткові послуги, що надають за бажанням студента, який проживає в гуртожитку,
сплачується окремо.
6.6. Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
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ня‛, Законом України ,,Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні‛ звільняються від
оплати за гуртожиток та комунальні послуги студенти таких пільгових категорій:
– діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
– особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6.7. Відповідно до Закону України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи‛ пільги з оплати за проживання в гуртожитку та комунальні
послуги в розмірі 50%, встановлюють для:
- студентів, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, або студентів, які мають I або II категорію
потерпілого від ЧАЕС;
- студентів, які належать до членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, а саме:
- утриманців загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
- дітей, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- дітей, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
- дітей, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.
7. Обов’язки адміністрації факультету
та адміністрації гуртожитку
7.1. Адміністрація факультету є відповідальною за належну експлуатацію й утримання
гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку й правил проживання, організацію побуту
студентів, які проживають у гуртожитку.
7.2. Адміністрація факультету та гуртожитку повинні дотримуватися цього Положення, угоди
на проживання, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.
7.3. Адміністрація факультету та гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарчою діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з
дотриманням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
7.4. Адміністрація факультету та гуртожитку зобов’язані:
– забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
– утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
– укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим інвентарем відповідно до
встановлених норм;
– проводити заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей
студентів, які проживають у гуртожитку;
– своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання;
– проводити заходи щодо поліпшення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно
приймати відповідні пропозиції студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про
прийняті рішення;
– надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в
гуртожитку приміщення для проведення культурно-дозвіллєвої роботи, самостійного навчання;
– укомплектовувати штати гуртожитку обслуговуючим персоналом в установленому порядку;
– сприяти студентській раді гуртожитку у вирішенні питань побуту й дозвілля студентів, які
проживають у гуртожитку;
– інформувати студентів про прийняття рішень щодо їхнього проживання та побуту;
– забезпечувати необхідне освітлення й тепловий режим у всіх приміщеннях гуртожитку
відповідно до встановлених норм комфортності;
– забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
7.5. Факультетська комісія з поселення разом зі студентською радою гуртожитку розглядає суперечності та можливі конфліктні ситуації.
7.6. У разі переселення студента адміністрація гуртожитку зобов’язана надати відомості до
бухгалтерії в 10-денний термін.
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7.7. Експлуатацію гуртожитку забезпечують відповідні експлуатаційні підрозділи університету
згідно з правилами й нормами експлуатації та ремонту житлового фонду.
7.8. Комендант гуртожитку зобов’язаний:
- керувати роботою обслуговуючого персоналу гуртожитку;
- проводити поселення до гуртожитку на підставі ордера;
- організовувати прибирання приміщень і контролювати дотримання чистоти в місцях спільного користування;
- стежити за справною роботою електромережі, зв’язку, водопроводу, каналізації та обладнання
гуртожитку;
- забезпечувати видачу й прийом інвентарю та іншого необхідного майна;
- позначати тим, хто вибуває з гуртожитку обхідні листи або видавати довідки про відсутність
заборгованості;
- вести облік наявного майна, проводити періодично його огляд і забезпечувати схоронність;
- стежити за забезпеченням гуртожитку майном, необхідним обладнанням, інвентарем та
засобами протипожежного захисту;
- контролювати виконання санітарних вимог і правил протипожежного захисту;
- під час поселення до гуртожитку ознайомлювати з ,,Положенням про студентські гуртожитки‛, ,,Правилами внутрішнього розпорядку‛, правилами пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності;
- своєчасно виселяти студентів, які не навчаються на факультеті;
- вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитку та поліпшення
житлово-побутових умов;
- подавати керівництву факультету пропозиції щодо покращення умов мешканцям у гуртожитку;
- забезпечувати чистоту й порядок у гуртожитку, а також дотримання правил внутрішнього
розпорядку, правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, освітлення, опалення гуртожитку
за чинними нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю та матеріалів, охорону гуртожитку.
7.9. Інженер з техніки безпеки зобов’язаний:
- під час поселення до гуртожитку проводити інструктаж з техніки безпеки під час користування побутовими газо та електроприладами, правилами пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
8. Заключні положення
8.1. Діяльність факультетської комісії з поселення може бути достроково призупинена за таких
умов:
 прийняття рішення Конференцією студентів факультету про ліквідацію органів студентського самоврядування;
 з ініціативи Ради факультету за умов, що за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів
Ради факультету;
 за рішенням суду.
8.2. Положення про студентський гуртожиток ВП ‚Старобільський факультет Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка‛ набуває чинності після його прийняття та
затвердження Радою факультету.
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Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток
за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням
умов для навчання та організації дозвілля молоді
1. Загальні положення
Огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток ПНПУ імені В.Г.Короленка за житловопобутовими умовами та забезпеченням умов для навчання й організації дозвілля молоді
спрямований на виявлення недоліків і поліпшення умов проживання, навчання й організації дозвілля
іногородніх студентів ПНПУ імені В.Г.Короленка, а також на реалізацію Указу Президента України від
27.04.99 р. N 456 (456/99) ‚Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян‛.
Організатори конкурсу: адміністрація ПНПУ імені В.Г.Короленка, профспілковий комітет
ПНПУ імені В.Г.Короленка, Студентська рада університету.
Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для
проживання, навчання й відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського
самоврядування у формуванні здорового способу життя й активної життєвої позиції молодих громадян України.
2. Завдання огляду-конкурсу
2.1.Удосконалення діяльності органів студентського самоврядування (Студентських рад гуртожитків ПНПУ імені В.Г.Короленка).
.2. Поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов і для
організації самопідготовки та дозвілля студентської молоді.
.3. Стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя.
.4. Виявлення недоліків житлово-побутових умов у студентських гуртожитках студмістечка.
.5. Поліпшення житлово-побутових умов у студентських гуртожитках, умов для навчання
та відпочинку.
.6. Покращення стану збереження державного майна.
3. Порядок проведення огляду-конкурсу
3.1. Огляд-конкурс на кращий гуртожиток ПНПУ імені В.Г.Короленка проводиться у два тури
(за двома номінаціями):
1 тур – ‚Краще оформлення гуртожитку приурочене до Новорічних свят‛ (31 грудня поточного
навчального року);
2 тур (підсумковий) – ‚Кращий гуртожиток ПНПУ імені В.Г.Короленка‛ (квітень-травень наступного року).
4. Критерії оцінювання участі в огляді-конкурсі
4.1 Під час оцінювання всіх турів журі огляду-конкурсу слід звернути увагу на:
 наявність у гуртожитку матеріальної бази, яка забезпечує належні житлово-побутові умови
та умови для проживання, навчання й відпочинку;
 вестибюль із вітальнею та місцем для чергового по гуртожитку;
 робочу кімнату;
 кімнати для відпочинку;
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 приміщення для зберігання особистих, господарських, постільних речей, спортивного інвентарю та інвентарю для прибирання (камери схову);
кімнату завідувача гуртожитку;
 санітарно-гігієнічні приміщення (умивальники, туалети, душові тощо);
 приміщення для занять спортом (спортивні кімнати);
 організацію правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази гуртожитку
й забезпечення її збереження (інструкції користувань, правила тощо);
 стан збереження майна в кімнатах і місцях загального користування;
 санітарний стан кімнат (перевірка не менше 10 кімнат);
 санітарний стан місць громадського користування (кухні, коридори тощо);
 зміцнення матеріальної бази гуртожитку (шляхом державного фінансування та коштом
мешканців та їх батьків);
 якість проведення щорічних і поточних ремонтів гуртожитків;
 наявність і утримання в робочому стані необхідного обладнання із забезпечення
протипожежної безпеки та організація інформованості студентів з цих питань;
 забезпечення умов для навчання студентів, спрямованість і системність такої роботи;
 якість, своєчасність та ефективність планування виховної роботи в гуртожитку (план
та узагальнений досвід роботи студради гуртожитку);
 підготовку та проведення масових заходів у гуртожитку;
 організацію роботи гуртків і клубів за інтересами;
 наявність, естетичність та ефективність інформаційних стендів, вітрин, стіннівок, оформлення
наочної агітації.
5. Підбиття підсумків
5.1. У першому турі огляду-конкурсу за номінацією ‚Краще оформлення гуртожитку, приурочене до Новорічних свят‛ та другому (підсумковому) за номінацією ‚Кращий гуртожиток ПНПУ
імені В.Г.Короленка‛ за підсумками журі обирається три найкращих гуртожитки й присвоюються –
перше, друге та третє місце – відповідно до номінацій.
5.2. Форми морального й матеріального заохочення переможців огляду-конкурсу на кращий
гуртожиток ПНПУ імені В.Г.Короленка в усіх турах визначають адміністрація та профком ПНПУ
імені В.Г.Короленка. Також можуть залучатися спонсори та благодійні фонди.
5.3. Переможці нагороджуються Почесними грамотами, заохочувальними відзнаками, цінними
подарунками від адміністрації та профспілкового комітету ПНПУ імені В.Г.Короленка.
5.4. Досвід діяльності гуртожитку, який за результатами огляду-конкурсу визнається кращим,
висвітлюється університетською пресою.

Підписано до друку 11.09.2015 р.
Умов. друк. арк. 15,2
Наклад 300 прим. Зам. № 113
Видавництво ―Аграрна освіта‖
вул.Смілянська, 11
м. Київ
тел. 04577-41-2-69
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єкта видавничої справи ДК № 1310
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