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Видається за рішенням науково-методичної ради НМК ПТО у 

Київській області від 21.10.2017р., протокол № . 

 

 

 

 

 

Упорядник  Юрченко В.М. – методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у Київській області 

 

Інформаційно-методичний збірник Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у Київській області містить 

інструктивно-методичні рекомендації та інформаційні матеріали 

щодо організації виховної роботи у гуртожитку. У збірнику 

представлено рекомендований перелік планової документації для 

вихователя гуртожитку із зразками, розкрито зміст і завдання 

виховної роботи у гуртожитку, розглянуто комплекс виховних 

заходів, спрямованих на вирішення певногои ряду питань, а саме: 

успішній адаптації учнів першого курсу до умов проживання в 

гуртожитку, профілактиці правопорушень, ефективній організації 

дозвілля і побуту мешканців гуртожитку, роботі з батьками тощо. 

До збірника увійшли статті  щодо соціально-психологічного 

супроводу виховної роботи в гуртожитку, а також інші матеріали з 

досвіду роботи заступників директорів з виховної роботи, 

вихователів гуртожитку, практичних психологів, соціальних 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

Київській області. 
 

Наші реквізити: 

 

м. Київ, вул. Платонівська, 18, НМК ПТО  

у Київській області 
тел. (044) 249 45 95 

e-mail: nmk_kyivobl@ukr.net 

web: http://oblpto.in.ua 
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ВСТУП 

 

       Єдине завдання вихователя —  

       навчити людину не лише гарно 

       поводитись, а й отримувати  

       від  цього задоволення, не  

       лише навчатись і працювати,  

       але й любити працю 
Джон Рескін 

 

 Концепція модернізації української освіти визначає виховання як 

першочерговий пріоритет освітньої діяльності, а найважливішими 

завданнями — формування громадянської відповідальності, правової 

самосвідомості, духовності і культури, самостійності, толерантності, 

ініціативності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.  

 Виховна функція системи освіти полягає у формуванні у підростаючого 

покоління певних рис, світогляду, визнання пануючих у даному суспільстві 

норм поведінки, ціннісних орієнтацій, тобто у підготовці молоді до 

виконання певних соціальних обов'язків і готовності до соціальної 

самореалізації особистості фахівця. 

    Система організації виховної роботи у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі ЗПО) тісно пов`язана з виховною 

діяльністю у гуртожитку. У цьому  розумінні для системи виховання 

учнівської молоді  набувають особливого значення такі моменти 

методичного характеру: 

 уміння спиратися у виховному впливі, як в навчальному процесі, так і в 

позаурочний час на широкі можливості колективної учнівської 

самоорганізації, спонтанної творчої активності, спрямовуючи її в 

потрібне русло з точки зору кінцевих результатів і віддалених наслідків 

виховного впливу; 

 ефективне використання гнучкої системи стимулювання, заохочення в 

навчальному та виховному процесах щодо розпорядку життя у 

гуртожитку, до свідомого ставлення до норм зразкової поведінки; 

 апеляція у виховному процесі та вплив на учнів до авторитету 

учнівського колективу, потенціалу його самостійної активності і 

самоврядування; 

 вміння вихователя бачити і оцінювати результати і реальні наслідки 

свого виховного впливу на процес формування майбутніх фахівців. 

 Для здійснення виховного процесу слід використати внутрішні умови 

навчального закладу, а саме: раціональне планування виховної діяльності 

всіх підрозділів, цілеспрямована робота щодо підготовки класного керівника, 

майстра виробничого навчання, вихователя, практичного психолога, 

соціального педагога для проведення виховної діяльності з учнями та 

слухачами ЗПО, розвиток учнівського самоврядування. 
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  Роль вихователів гуртожитку складно недооцінити, оскільки на них 

покладена місія по адаптації молоді до нових соціальних відносин, 

формування повноцінної особистості майбутнього фахівця, створення в 

гуртожитку умов для нормальної життєдіяльності. 

 Метою виховної роботи у гуртожитку є виховання гармонійно 

розвиненої особистості, яка володіє базовою соціальною культурою, високою 

громадянською позицією, відповідальністю, поважає інших та  є 

адаптованою до сучасних умов життя.  

Для досягнення цієї мети реалізується комплекс завдань: 

 

 створення соціально-побутових умов для життя, навчання та 

відпочинку мешканців у гуртожитку, сприятливого морально-

психологічного клімату 

 забезпечення успішної адаптації першокурсників до умов життя в 

гуртожитку; 

 виховання  в учнів навичок самообслуговування, спільного 

проживання в колективі, підтримання порядку та дисципліни в 

гуртожитку; 

 планування і підготовка конкретних виховних заходів; 

 активна співпраця з батьками, громадськістю; 

 надання організаційно-методичної допомоги в розвитку учнівського 

самоврядування; 

 попередження і подолання негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

 формування культури взаємин, здорового способу життя, потреби в 

усвідомленні духовних цінностей, загальнолюдських норм; 

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

 

У вихованні учнів, що проживають в гуртожитку, головне - не кількість 

проведених масових заходів, а правильна організація життєдіяльності 

колективу, організація дозвілля.     Сьогодні дозвілля стає все більш широкою 

сферою культурного дозвілля, де відбувається самореалізація творчого та 

духовного потенціалу молоді та суспільства в цілому. А  відмінною якістю 

культурного молодіжного дозвілля є його емоційна забарвленість: 

можливість займатися улюбленою справою, демонструвати свої здібності і 

досягнення,  зустрічатися з цікавими людьми, відвідувати значимі місця, 

бути учасником важливих подій. 

 Система організації виховної роботи в гуртожитку ЗПО залежать від 

професіоналізму вихователів та якісного змісту виховних заходів. Для цього 

необхідно приділяти увагу організації самоосвіти цієї категорії педагогічних 

працівників, створювати умови для обміну досвідом творчих педагогів, 

удосконалення  професійної діяльності шляхом поглиблення, розширення, 

оновлення їх професійних знань, умінь і навичок, а керівникам ЗПО - 

враховувати напрацювання і досягнення вихователів гуртожитків під час їх 

атестації.  
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ,                        

ЯКУ ВИКОРИСТОВУЄ У СВОЇЙ РОБОТІ                          

ВИХОВАТЕЛЬ ГУРТОЖИТКУ 

 

1.   Положення про учнівський гуртожиток, що містить: 

 Порядок надання житлового місця в гуртожитку, порядок виселення. 

 Орієнтовний перелік прав та обов’язків мешканців учнівського 

гуртожитку. 

 Правила внутрішнього розпорядку учнівського гуртожитку. 

 Користування гуртожитком. Умови проживання. 

 Обов'язки керівництва навчального закладу та гуртожитку. 

 Громадські органи управління гуртожитком (Рада гуртожитку). 

 Організацію виховної роботи в гуртожитку 

2.   Паспорт гуртожитку. 

3.  Розпорядок робочого дня вихователя. 

4.   Розпорядок дня учнів. 

5.  Посадові інструкції  

6.  Інструкції з безпеки життєдіяльності у гуртожитку, протипожежної безпеки 

та протоколи проведених інструктажів з підписами мешканців гуртожитку. 

 7.  Журнал обліку чергування. 

 8.  План виховної роботи в гуртожитку на рік, місяць, що  відображає 

методичну проблему, над якою працює заклад і передбачає наступні 

розділи: 

І. Організаційна робота (розміщення учнів по кімнатах, укладання угод 

про збереження майна, організація роботи ради гуртожитку, залучення учнів 

до гурткової роботи тощо). 

ІІ. Морально-етичне виховання (через національне, патріотичне, 

правове, трудове, естетичне, фізичне, статеве, екологічне виховання). 

ІІІ. Індивідуальна робота з учнями. Робота з батьками (на основі 

спостереження на кожного важковиховуваного учня повинна бути складена 

психолого-педагогічна характеристика, заплановані бесіди, індивідуальні 

консультації з питань самовиховання, дотримання статуту гуртожитку, 

правил власної гігієни, культури спілкування, виконання доручень та ін. 

Зв'язок з батьками). 

ІV. Культурно-масова робота (експрес-інформації, тематичні вечори, 

зустрічі з цікавими людьми, диспути, відеоогляди, гуморини, екскурсії 

тощо). 

V. Самообслуговування та житлово-побутова робота (організація 

самообслуговування, конкурси «Затишок», «Краща кімната», обладнання 

кімнат побуту, здоров’я, діяльність ремонтних бригад, благоустрій 

зовнішньої території). 

VI Співпраця з іншими установами, організаціями 

9. Матеріали з організації  роботи Ради гуртожитку, які включають в себе:  

- положення про Раду гуртожитку; 

- інформацію про склад Ради; 
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- план роботи; 

- журнал протоколів засідань учнівської Ради гуртожитку. 

10. Комплексно-методичне забезпечення, тематичні папки, які містять: 

- матеріали щодо організації  роботи з учнями, батьками; 

- методичні розробки, сценарії виховних заходів. 

11.  План виховної роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

12. Матеріали з організації  поточної роботи з мешканцями: 

 банк даних учнівського колективу; 

 щоденник психолого-педагогічних спостережень (облікові картки на 

дітей, які птребують особливої уваги); 

 журнал обліку проведених заходів у гуртожитку;  

 журнал реєстрації проживання і нічного обліку, вечірньої перевірки. 

13.     Наявність інформаційних стендів (екран чистоти, розпорядок дня, склад та 

план роботи ради гуртожитку). 

14.  Куточок інформування з контактними даними  лікувальних закладів, 

психологічної служби тощо 

15.  Куточок пропаганди здорового способу життя. 

16.  Журнал обліку санітарного стану кімнат, кухні. 
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ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ 

                                                                     

 Дармостук Людмила Сергіївна, 
практичний психолог  

КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

 

У роботі з учнівською молоддю ліцею важлива тісна співпраця майстрів 

виробничого навчання, класних керівників, вихователя гуртожитку, 

практичного психолога для створення відповідних умов для самоосвіти та 

виховання учнів.  

Для здійснення виховного процесу слід використовувати внутрішні 

умови навчального закладу, а саме: раціональне планування виховної 

діяльності всіх підрозділів, цілеспрямована робота класного керівника, 

майстра виробничого навчання, вихователя, практичного психолога для 

проведення виховної діяльності з учнями  ліцею, розвиток учнівського 

самоврядування. 

В учнівському гуртожитку координуючим органом виступає учнівська 

Рада гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні учні. 

Розвиток учнівського самоврядування виступає однією з головних умов 

реалізації завдання щодо підвищення якості підготовки фахівців, виховання 

соціально- активних працівників, здатних творчо та ініціативно вирішувати 

проблеми морального оновлення суспільного життя. 

Гуртожиток повинен бути привабливим і затишним для учнів, у ньому 

необхідно створити умови для задоволення потреб у вільному спілкуванні, 

занятті улюбленою справою, фізичному розвитку, корисному та змістовному 

відпочинку. Організація життєдіяльності учнів у гуртожитку має величезний 

виховний потенціал. Допомога учням, організація  відпочинку, занять 

улюбленою справою, самообслуговування в побуті, дотримання норм 

особистої гігієни – важливе завдання, що постає перед педагогічним 

колективом ліцею. 

Створюючи систему виховної діяльності в гуртожитку, визначаючи її 

системоутворюючі види, основні традиційні форми, в центрі уваги слід 

поставити особистість учня з її складною біосоціальною природою, 

психофізичними особливостями, специфікою особистих проявів, створити 

найсприятливіші умови для її розвитку. 

         Знання особливостей колективу гуртожитку ліцею має виключно 

важливе значення у вихованні. Однією з особливостей колективу є вікова, 

соціальна і загальноосвітня однорідність складу. 

Як показує досвід роботи, юнакам у більшій мірі притаманні такі 

властивості, як наполегливість, врівноваженість, стійкість емоцій. У дівчат 

емоційний світ більш крихкий, дещо 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, вихователю, коменданту. У той же час вони краще 

організовують побут, більшою популярністю користуються гуртки й 
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об’єднання за інтересами (вишивання, кулінарії та ін.), а юнаки 

захоплюються спортом, туризмом, технікою. 

Потрапивши до гуртожитку вплив батьків значно знижується, різко 

зростає незалежність і самостійність, з’являються перші зароблені гроші. 

Далеко не всі до цього готові. При невмінні розпорядитися своїм вільним 

часом, грошима нерідко виникають ситуації невдоволеності або прагнення до 

вживання алкоголю, наркотичних речовин, захоплення азартними іграми. 

Тому велике значення в цей період має вплив на юнаків та дівчат друзів, 

однокурсників, колективу гуртожитку. 

Частину мешканців гуртожитку становлять сироти та учні, які 

залишились без батьківського піклування, юнаки та дівчата з сімей, які 

опинились у складних життєвих ситуаціях (неблагополучні, 

малозабезпечені), вихованці дитячих будинків та інтернатів. Робота з цією 

категорією учнів потребує особливого підходу, тактовності, чуйності, 

уважності, знань індивідуальних особливостей. 

         Знання соціально-психологічних особливостей підлітків дозволяє 

ефективніше здійснювати виховний процес, який в умовах гуртожитку 

передбачає втручання у вільний час, побут, особисте життя юнаків та дівчат і 

тому потребує  максимально вмілого і тонкого підходу. 

         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 

ліцею; 

-   залучення учнів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей; 

-   життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах 

самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному 

керівництві; 

-   створення позитивного морально-психологічного мікроклімату; 

-   здійснення допомоги учням у самопідготовці до занять, оволодінні 

ними 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. 

  Для того, щоб виконати всі ці завдання, необхідно правильно та 

змістовно планувати роботу всього колективу гуртожитку, завдяки якій 

можна забезпечити цілеспрямовану роботу на всіх напрямках: і для 

працівників, і для мешканців створити належні умови для проживання та 

діяльності.  

Тому, першочерговим завданням на початку нового навчального року в 

гуртожитку є формування дружного колективу, а це – довготривалий і 

складний процес, котрий здійснюється через повсякденну роботу. 
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Лише за таких умов можна сподіватися, що в майбутньому кожен 

випускник посяде гідне місце в суспільному житті і принесе якнайбільше 

користі родині, державі, суспільству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

АЛГОРИТМ РОБОТИ З НОВОПРИБУЛИМ            

КОНТИНГЕНТОМ ГУРТОЖИТКУ 

 

Ковальчук Тетяна Валеріївна, 

заступник директора з виховної роботи 

Катюжанського вищого професійного училища 
 

І. ВСТУП 

 Проблема адаптації учнів-першокурсників до умов проживання в 

гуртожитку ПТНЗ є однією з важливих загальнотеоретичних  проблем і до 

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

адаптація учня до життя поза домом – складний  багатогранний процес, який 

потребує актуалізації соціальних і біологічний резервів молодої людини. 

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

мікросередовище, яке визначає перспективний напрямок професійного і 

духовного розвитку особистості, подолання труднощів і протиріч процесу 

адаптації молоді до нових соціально-побутових умов. 

 Спочатку учні переживають  кризу. Першокурсникам необхідно увійти 

в нову соціальну роль,  засвоїти вимоги друзів та вихователів, звикнути до 

нового колективу. Складний процес адаптації до умов проживання в 

гуртожитку часто призводить до появи невпевненості, дискомфорту, 

розгубленості, підвищеної дратівливості. Це все призводить  до деформації в 

самооцінці, самоповазі.  

 Таким чином, стає очевидною необхідність пошуку шляхів активізації 

соціально-психологічних та педагогічних умов, здатних забезпечити більш 

комфортний процес психологічної перебудови та соціальної адаптації учнів 

до нових умов проживання в гуртожитку. 
ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Здійснення системних соціально-психологічних заходів, що сприяють 

успішній адаптації учнів першого курсу до умов нового середовища 

проживання (учнівського гуртожитку) 
ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

1. Забезпечити сприятливі умови для їх комфортного проживання учнів. 

2. Створити психолого-педагогічні умови, що сприятимуть самореалізації 

особистості в позаурочний час. 

3. Сприяти ефективній взаємодії всіх учасників освітнього процесу, 

залучених до життєдіяльності учнівського гуртожитку. 

4. Розробити і реалізувати на практиці комплекс заходів, напрямлених на 

попередження і зняття дискомфорту, пов’язаного з новим освітньо-

виховним середовищем. 
ІV. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

- психологічна адаптація, пов’язана з перебудовою установок 

особистості і розвитком особистісних якостей і умінь, що сприяє 

підвищенню психологічного комфорту; 
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- соціальна адаптація пропонує формування нового образу -  Я, як члену 

колективу  учнівського гуртожитку. 

Напрямки діяльності і форми роботи 

 

Психологічна адаптація 

№ 

п/п 

Завдання Механизм виконання завдань 

 

1. 

 

Реалізація індивідуального підходу до кожного 

учня, який проживає в гуртожитку. 

 

 

Психодіагностика, анкети, 

тести, бесіди. 

 

 

2. 

 

 

Застосування ефективних форм і методів 

розвитку особистості. 

 

 

 

 Проведення тренінгових 

занять, ділових ігор.  

 

 

 

 3. 

 

 

 

 

 

Реалізувати програму розвитку лідерських 

якостей в учнів, які проживають в гуртожитку, 

як засіб ефективної адаптації до нових 

соціальних умов. 

 

 

Проведення тренінгових 

занять, ігор, індивідуальні 

бесіди з учнями. 

 

 

 

 

 4.  

 

Сприяти формуванню цінностей здорового 

способу життя 

 

 

Залучення учнів до занять в 

спортивних секціях 

 

Соціальна адаптація 

1. Організація і реалізація системи моніторингу 

соціально-психологічного клімату в гуртожитку 

Формування складу кімнат 

проживаючих з урахуванням 

особливостей характеру, 

інтересів і нахилів; робота з 

учнями групи «ризику» 

2. Сприяння формуванню позитивного 

психологічного клімату в колективі учнів, що 

проживають в гуртожитку 

Формування складу кімнат 

проживаючих з урахуванням 

особливостей характеру, 

інтересів і нахилів; робота з 

учнями групи «ризику» 

3. Сприяння активному залученню учнів в 

діяльність творчих колективів, гуртків, клубів за 

інтересами тощо 

Залучення до діяльності Ради 

гуртожитку, в систему 

додаткової освіти, суспільного 

життя гуртожитку,створення 

інформаційного 
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простору(сайту тощо), 

4. Ознайомлення з нормативно-правовою 

документацією навчального закладу, що 

регламентує діяльність учнівського гуртожитку.  

Ознайомлення з Правилами 

внутрішнього розпорядку, 

Положенням про гуртожиток, 

Положення про Раду 

гуртожитку, розпорядком дня, 

графіком прибирання, 

графіком чергування тощо 

5. Проведення вступного інструктажу з Правил 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 

правил дорожнього руху, протипожежної 

безпеки. 

 

6. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних 

норм гуртожитку, Правил внутрішнього 

розпорядку. 

Організація контролю 

санітарного стану жилих 

кімнат, здійснення щоденного 

контролю дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку, 

проведення генерального 

прибирання приміщень 

гуртожитку 

 

 

V. ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Робота з реалізації програми розрахована на перший рік навчання учнів в ПТНЗ  і здійснюється 

в три етапи: 

І етап(вересень-жовтень): 

- вивчити психологічний і соціальний статус учнів нового набору, їх інформування про 

умови організації життєдіяльності учнівського гуртожитку; 

- створити умови для формування позитивного психологічного мікроклімату в колективі 

мешканців гуртожитку; 

- надавати соціально-психологічну підтримку учням-першокурсникам у період адаптації в 

умовах гуртожитку. 

№ 

п/п 

Назва заходу Мета заходу Термі 

виконання 

Відповідальні  

1 Вивчення особових справ 

учнів, які проживатимуть у 

гуртожитку 

Виявлення дітей-сиріт із 

числа учнів; 

ознайомлення з  рівнем  

успішності в школі, 

характеристиками учнів 

Серпень  Вихователь 

2 Вивчення медичних 

показників про стан 

здоов’я  учнів 

Виявлення дітей, які 

мають проблеми зі 

здоров’ям  

Серпень- 

вересень 

Вихователь, 

медичний 

працівник 

3 Ознайомлення з 

інформацією щодо вияву 

учнів із «групи ризику» 

Виявлення учнів, які 

можуть порушувати 

поведінку, складання 

списків учнів, що 

птребують особливого 

педагогічного та 

Серпень-

вересень 

Вихователь, 

соціальний 

педагог, 

психолог, 

класні 

керівники 
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психологічого 

супроводу 

4 Індивідуальні бесіди з 

учнями в процесі поселення 

Знайомство з учнем, 

встановлення 

доброзичливих стосунків, 

збір іформації анкетних 

даних учня 

Вересень  Вихователь  

5 Вивченя особистих анкет 

учнів, що проживають  у 

гуртожитку 

Складання соціального 

паспорта гуртожитку 

Вересень  Вихователь  

6 Зустрічі з класними 

керівниками груп, в яких 

навчаються учні, що 

проживают у гуртожитку 

Вироблення єдиної 

програми педагогічного 

супроводу учнів 

Вересень-

грудень 

Вихователь, 

класні 

керівники 

7 Вивчення особливостей 

соціальних контактів 

підлітків 

Складання 

індивідальної карти 

міжособистісного 

спілкування учня 

жовень Соцальний 

педагог. 

Вихватель 

8 Лекції про дотримання 

особистої гігієни, здорового 

харчування, здрового 

способу життя 

Зниження рівня 

захворювань, мотивація 

на здоровий спосіб життя 

вересень Вихователь, 

медичний 

працівник 

9 Проведення інструктажу з 

техніки безпеи та 

протипоежної безпеки 

Дотримання правил ТБ та 

ПБ, попередження 

надзвичайних ситуаій 

вересень Вихователь, 

інженер з ОП 

10 Вибори до Ради гуртожитку Розвиток учнівського 

самоврядування 

Вересень-

жовтень 

Вихователь  

11 Організація та контроль за 

виконнням унями 

домашніх завдань, 

проведння рейдів 

Підвищення навчалної 

мотивації, пізнавальної 

активності, успішності 

Постійно  Вихователь  

12 Надання допомоги в 

організації побуту учнів 

Створення належних 

умов проживання 

Вересень-

жовтень 

Виховатль, 

працвники 

гуртожитку 

13 Надання допомоги учням в 

самообслуговуванні 

Виявлення рівня 

сформованості навиків 

самообслуговування 

Постійно  Вихователь  

14 Проведення загальних 

зборів учнів, що 

проживають у гуртожитку 

Ознайомлення з 

нормативною 

документацією, що 

егламентує діяльнісь 

гуртожитку 

Вересень  Вихователь, 

комендант, 

соцільний 

педагог 

15 Проведення бесід з 

батьками учнів, що 

проживають у гуртожитку 

Індивідуальна робота, 

ознайомлення батьків з 

нормативною 

документацією, що 

регламентує діяльність 

гуртожтку 

Вересень-

листопад 

Вихователь  

16 Аналіз результатів з 

психологічної дігностики 

особистості учня, що 

проживає в гуртожитку 

Складання 

психологічного портрета 

учня, визначення форм і 

методів індивідуальної 

Постійно Вихователь, 

психоог 
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роботи з ним 

17 Індвідуальні бесіди і 

консультації 

Оптимізація 

взаємовідносин 

вихователь-

учеь,надання соціально-

педагогічної допомоги в 

період адаптації 

Постійно Вихователь, 

психолог 

 

ІІ етап( листопад-квітень): 

- виявити основні проблеми адаптації учнів до нових умов проживання і вказати на шляхи 

їх вирішення; 

- визначити способи та методи усунення наявних протиріч; 

- внести корективи в організацію виховного процесу в гуртожитку; 

- організувати роботу з учнями з формування згуртованих учнівських колективів та 

допомоги дезадаптованим  учням; 

- сприяти розвитку учнівського самоврядування в гуртожитку; 

- сприяти покращенню побутових умов. 

-  

 

№ 

п/п 

Назва заходу Мета заходу Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Проведення грових 

програм, бесід 

Знайомство з учнями, 

зняття емоційних 

бар’єрі, згуртування 

колекиву  

Вересень  Вихователь, Рада 

гуртожиту 

2 Залучення учнів до занять у 

секціях, гуртках, клубах за 

інтересами 

Організація активного 

дозвілля 

учнів,створення умов 

до самовираження, 

профілактика 

правопорушень 

Постійно  Виховтель, 

кланий керівник 

3 Організація і проведення 

тренінгових занять з 

розвитку комунікативних 

навиків «Вчмося жити 

разом» 

Розвиток 

комунікативних 

навиків, підвищення 

поведінкової культури , 

відпрацювання навиків 

толерантного 

спілкування, 

профілактика 

правопорушеь. 

постійно Вихователь, 

психолог 

4 Створення відеороликів про 

життя учнів у уртожитку 

Оптимізація 

взаємовідносин учнів, 

демонстрація 

індивідуальності учнів 

Жовтень -

травень 

Вихователь, Рда 

гуртожитку 

5 Колективні перегляди 

фільмів з подальшим їх 

обговренням 

Організація дозвілля Постійно Вихователь  

 

ІІІ етап( травень-червень) 

- профілактика девіантної та делінквентної  поведінки  за рахунок вимог режиму та 

постійного контролю з боку колективу працівників гуртожитку та створення умов для 

успішного завершення навчального року 
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№ 

п/п 

Назва заходу Мета заходу Термін 

иконання 

Відповідальні  

1 Зустрічі з класними 

керівниками 

Реалізація  єдиної 

програми педагогічного 

супроводу учнів 

Травень–

червень 

Вихователь, 

класні 

керівники 

2 Проведення індивідуальних 

коекійних занять 

Самоаналіз поведінки, 

уміння вирішувати 

конфліктні ситуації 

Травень –

червень 

Вихователь  

3 Виготовлення пам’яток для 

учнів 

Профілактика 

конфліктних ситуацій 

Травень - 

червеь 

Вихователь  

4 Розміщення інформації, 

спрямованої на 

профілактиу 

правопорушень, вживаня 

психоактивних речовин, 

тютюнопаління та ін. на 

інформаційних стендах 

Профілактика 

правопорушень, 

вживання алкоголю, 

наркотичних  речовин, 

тютюнопаління 

Травень–

червень 

Вихователь  

5 Колективний перегляд 

відеороликів соціальної 

еклами, спрямованихна 

профілактику 

правопорушень, вживання 

ПАР, тютюнопаління тощо 

Профілактика 

правопорушень, 

вживання алкоголю, 

наркотичних  речовин, 

тютюнопаління 

Травень –

червень 

Вихователь  

6 Залучення учнів до участі в 

культурно-масових, 

спортивни заходах 

училища 

Організація активного 

дозвілля та зайнятість 

учнів, профілактика 

правопорушень 

Постійно  Вихователь, 

класні 

керівники 

 

 

 

VI. ВИСНОВОК 

 Виховання учнів, які проживають в гуртожитку, – складний і 

багатогранний процес, що потребує прискіпливого відбору виховних засобів, 

постійної взаємодії з адміністрацією, класними керівниками, учнівським 

самоврядуванням. Їх спільне завдання – шукати і знаходити нові форми 

організації дозвілля молоді, які допоможуть розвивати учнів духовно та 

інтелектуально.  При використанні таких форм і методів  варто враховувати: 

віковий, освітній, культурний рівні, інтереси і запити учнів; індивідуальні 

особливості юнаків і дівчат. Таким чином, важливим фактором виховної 

роботи в гуртожитку є створення сприятливої педагогічної атмосфери – 

педагогічно виховуючого середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ                         

МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

        

       Кригіна Галина Михайлівна, 

вихователь ДНЗ «Білоцерківське 

 професійно-технічне училище ім. П.Р.Поповича»  

        

Сім’я - перше джерело, з якого 

 починається велика річка почуттів  

і переконань. 

          В.О.Сухомлинський 

 Ефективність  виховного впливу на учнів значною мірою залежить від 

встановлення правильного контакту з батьками. Перше знайомство 

вихователя  з рідними  відбувається під час поселення учнів до гуртожитку. 

Екскурсія по гуртожитком, ознайомлення з  побутовими умовами, 

підписання Угоди на проживання – це перші кроки співпраці вихователя і 

батьків. Завдання вихователя -  порозумітися з батьками, знайти в них 

підтримку, бажання співпрацювати  у вихованні їхніх дітей, вирішенні 

проблем,  конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час проживання в 

гуртожитку. 

 Вивчаючи особові справи дітей, створюється банк даних про батьків. 

Відомості про склад сім’ї, соціальний статус, сферу трудової  діяльності, 

освіту батьків дають можливість  правильно спланувати виховний процес з 

дитиною та роботу з батьками. 

 До обов’язку батьків  входить любити та належно виховувати своїх 

дітей; дбати про них, ввести в самостійне життя, давши відповідну професію 

та можливу  матеріальну допомогу. Діти, в свою чергу,  повинні любити й 

поважати батьків, прислуховуватися до  їхніх порад. 

 Неслухняність, зухвальство, грубість – усе це  з’являється у дитячій 

поведінці   саме в ті миті,  коли ламається  віра в  найдорожчих людей - 

батьків, тому важливо знати атмосферу у сім’ї, ставлення підлітка до батьків, 

ознайомитися із  домашніми умовами  розвитку особистості юнака. 

 Форми роботи вихователя з батьками - це способи організації спільної 

діяльності та спілкування. 

 Дієвою формою роботи з батьками є індивідуальні та групові бесіди, 

консультації. 

 Індивідуальні бесіди з батьками  відбуваються як за ініціативою 

вихователя, так і за ініціативою батьків шляхом зустрічей, телефонних 

розмов. 

Спілкування дає можливість  ознайомити батьків з  культурою поведінки 

їхньої дитини, дисципліною, з проблемами, у вирішенні яких необхідно 

об’єднання зусиль вихователя та батьків. Намагаюся звернути увагу батьків 

на такі питання як харчування, зберігання продуктів харчування, гігієну учня, 

санітарний стан кімнат, поваги до людей, бережливого ставлення до 

державного  майна. 
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 Часто доводиться вести розмову з питань шкідливих звичок, раннього 

дорослішання. Перелік питань, які  піднімаються  на бесідах: 

- батьки та діти; 

- виховати характер – це можливо; 

- поведінка підлітка; 

- шляхи вирішення  конфліктів та інші. 

 

Опитування батьків, їхня оцінка діяльності  колективу гуртожитку, 

дають можливість вдосконалювати виховний процес. 

 Для  формування дієвих відносин з батьками  провожу колективні 

бесіди, дискусії, зустрічі за круглим столом, Дні відкритих дверей. 

 Ці зустрічі відбуваються в  довірливій формі. Співпраця допомагає 

запобігти правопорушенням, попередити недоліки у вихованні учнів. 

 Значна увага приділяється  неблагополучним сім’ям. Проводяться заходи 

по роботі з дітьми, яким  не вистачає тепла в таких родинах. 

Спостереження, аналіз, посилена увага, роз’яснювальна робота – це 

частина  щоденного спілкування з такими учнями. 

Теми бесід: 

  «Батьки і діти, як знайти спільну мову»; «Вчимося взаєморозумінню»; 

«Жити по совісті. Це як?». 

У гуртожитку проживають  також діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування. Для  формування дієвих відносин з 

опікунами проводяться бесіди, на яких вирішуються важливі питання  

виховання цієї категорії учнів. Залучається соціальний педагог для 

вирішення кризових ситуацій. 

 Опорою у моїй роботі є батьківський актив, який допомагає у 

вирішенні важливих питань: 

- налагодження  взаєморозуміння з дітьми та їхніми батьками; 

- створенні затишку в кімнатах; 

- спонсорської діяльності батьків; 

- допомоги під час проведення ремонтних робіт. 

Спільно з батьками значну увагу  приділяю організації та проведенню  

колективних творчих  

прав. На базі гуртожитку проведено Урок  материнської слави «Берегиня», 

година  спілкування «Вмій дорожити мудрістю старших», година відкритої 

розмови «Культура поведінки і взаємин у сім’ї» та інші. 

 Досвід виховної роботи показує: дисципліна, поведінка, спосіб життя  

мешканців гуртожитку залежить від атмосфери у  сім’ї. Якщо дитина 

поважає своїх батьків, виконує їхні вимоги й прислухається до їхніх порад, 

це означає, що батьки в родині мають авторитет, займають міцну педагогічну 

позицію. 

 Тому, взаємодія вихователя та батьків допомагає формувати в учнів 

морально-духовні якості, виховувати справжніх громадян України 
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КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОЗВІЛЛЯ І ПОБУТУ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ 

        

Фараонова Валентина Василівна і 

Барановська Алла Володимирівна, 
вихователі  

ДПТНЗ  «Білоцерківське вище професійне 

 училище будівництва та сервісу» 

 

Проблема виховання, організації дозвілля та побуту учнів є досить 

специфічною. До специфіки слід віднести: 

 залишення учнями родинної оселі та позбавлення батьківського 

впливу; 

 в перше освоюється система самообслуговування; 

 інший рівень сприймання загальної культури людини, міжособистісних 

стосунків; 

 помилкове почуття дорослості, самостійності і свободи, що часто 

породжує спокусу до деяких соціально-небезпечних звичок . 

Одним із пріоритетних напрямків роботи є створення комфортних 

житлово-побутових умов проживання.  

Поряд із створенням комфортних умов проживання важливе місце 

відіграє і організація виховної роботи, яка може успішно здійснювались у 

випадку, коли виконуються ряд умов, а саме: 

 учні залучаються до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей; 

 життя колективу гуртожитку ґрунтується на принципах 

самоврядування і самообслуговування при вмілому керівництві вихователів. 

До найбільше вагомих принципів виховної роботи віднесемо: 

 принцип демократизації, який передбачає рівноправність, відкритість 

до приймання громадських цінностей: щирості, доброти, справедливості, 

доброзичливості, співчутливості, милосердя; 

 принцип самоактивності й саморегуляції, який формує здатність до 

самокритичності, до прийнята самосійних рішень і формує почуття 

відповідальності. 

Необхідною передумовою успішного втілення таких принципів є зміна 

позиції вихователя: слід вірити в учнів, відмовитися від прямого тиску, 

бачити у кожному особистість, дати їм відчуття радості від успіхів. 

 Організація виховного процесу у гуртожитку кропітка робота, тому 

враховуючи індивідуальні особливості учнів, поза увагою не залишається 

жодна дитина. В умовах проживання в гуртожитку кожен учень повинен 

відчувати себе так, ніби він живе в домашніх умовах. 

 На початку навчального року, з метою ознайомлення учнів з вимогами 

до проживаючих у нашому гуртожитку, проводяться загальні збори на тему: 
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«Гуртожиток наш дім», де перед учнями ставляться конкретні вимоги що до 

їх побуту та організації дозвілля.  

Неодмінними умовами створення здорового побуту учнів, що 

проживають в гуртожитку, є порядок, чистота, відповідне естетичне 

оформлення побутових приміщень. Для створення затишку приміщення 

оформлені квітами. Приділяючи відповідну увагу естетичному оформленню 

гуртожитку, виховується естетичні смаки учнів. 

Вирішальну роль у покращенні побутових умов і контролі за 

додержанням учнями порядку та чистоти відіграє учнівське самоврядування. 

Учнівське самоврядування базується на тому, що учні самі керують життям 

та діяльністю гуртожитку через раду гуртожитку, старости поверхів, які 

обертаються на загальних зборах проживаючих у гуртожитку терміном на 1 

рік. 

Їхніми обов`язками є: 

 контроль за дотриманням розпорядку дня та правил проживання в 

гуртожитку; 

 зберігання чистоти, комфортності в кімнатах та інших переміщеннях 

загально користування. 

Рада гуртожитку допомагає нам, вихователям, в організації виховної 

роботи.  

Заходами, що мотивують учнів, щодо роботи с покращення житлово-

побутових умов і санітарного стану, дотримання правил проживання, 

активної участі учнів в суспільно-корисній роботі є:  

 перевірка членами ради гуртожитку санітарного стану кімнат та 

поверхів, оголошення результатів перевірки на зборах та висвітлення стану 

кімнат на стенді «Прожектор», що знаходиться в холі гуртожитку. 

 двічі на рік оголошується і проводиться огляд-конкурс на кращу 

кімнату та поверх. Рада гуртожитку підводить підсумки, визначає 

переможців, та виносить дирекції навчального закладу подання про 

визначення переможців; 

 індивідуальна робота, уникаючи постійних доган, навчань, перевага 

віддається схваленню, заохоченню, що завжди додає учням впевненості в 

собі, розвиває почуття відповідальності і бажання бути ще кращими. 

Організація виховної роботи, забезпечення життєдіяльності учнів в 

гуртожитку має величезний потенціал, тому перед нами, вихователями, 

стоїть важливе завдання раціонально використати його з метою розвитку, 

вдосконалення моральних і естетичних якостей особистості. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

 

Жукова Надія В’ячеславівна, 

вихователь КНЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей» 

 

Система виховної роботи в гуртожитку, як і в ліцеї, заснована на 

учнівському самоврядуванні. Учнівське самоврядування у гуртожитку – 

явище багатогранне, воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє зростанню 

соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські здібності, формує 

навички та звички майбутнього робітника.  

Задачі та структура органу учнівського врядування - ради гуртожитку - 

повинні бути зафіксованими в Статуті (Додаток 9). 

Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це 

можливість знайти себе, здобути навички професійного самовдосконалення, 

досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера та керівника. 

Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до 

кожного учня, а учнівському самоврядуванню належить особливе місце в 

системі формування особистості, її активної позиції. Актуальність даного 

питання зумовлена Концепцією громадянського виховання особистості. У 

навчальні заклади професійно-технічної освіти приходять учні, які мають 

різний життєвий досвід, у яких різний рівень соціальної активності. Для 

багатьох прихід до ліцею  пов'язаний з потребою самоствердження і 

самовизначення, стремлінням самостійно вирішувати життєво важливі 

питання, вийти з-під постійної опіки зі сторони дорослих. Тому 

важливим тут є активізація учнівського самоврядування в ліцеї, а особливо в 

гуртожитку, яке є однією із головних умов залучення учнів до громадської 

діяльності. 

Самоврядування потребує від учнів самостійності, проте неможливе 

без тактовного грамотного педагогічного керівництва. Отже, необхідна 

взаємодія вихователів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, 

заступника директора з виховної роботи та учнівського колективу. Їх спільна 

мета – формування ініціативної, соціально-активної, здатної приймати 

нестандартні рішення особистості. Важливо побудувати роботу таким чином, 

щоб у колективі не було «зайвих». 

Основними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування 

мають бути: 

• зацікавленість у його розвитку з боку педагогічного колективу та 

більшості учнів; 

• чіткий розподіл обов'язків між тими, хто здійснює керівництво 

органами самоврядування; 

• оптимальна структура; 

• чітка система роботи в масштабах гуртожитку. 
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Про органи учнівською самоврядування цікаві думки висловив видатний 

педагог А.С.Макаренко. На його думку, робота органів самоврядування буде 

активною і важливою лише в тому випадку, коли все життя виховної 

установи побудоване так, що завмирання діяльності того чи іншого органу 

зразу відображається на роботі установи і відчувається колективом як 

недолік. Для того, щоб органи самоврядування мали значення регулярно 

діючих інститутів, необхідно враховувати такі умови та принципи. 

Умови: 

1. Адміністрація установи ні в якому випадку не повинна підміняти 

органи самоврядування і самостійно вирішувати питання, які належать до 

ведення органів самоврядування, навіть тоді, коли б рішення керівництва і 

здавалось очевидно правильним або більш швидким (прискореним); 

2. Кожне рішення органів самоврядування має бути виконано і при 

цьому без тяганини і відкладання; 

3. Якщо адміністрація вважає неможливим виконання помилкового 

рішення того чи іншого органу самоврядування, вона повинна апелювати до 

загальних зборів, а не просто відміняти рішення; 

4. Основним методом роботи адміністрації повинен бути вплив у самих 

органах самоврядування, і той педагог, який таким впливом не користується і 

у якого завжди відбуваються конфлікти з органами самоврядування, 

абсолютно очевидно, для роботи в даній установі не годиться; 

5. Робота в органах самоврядування не повинна займати у вихованців 

занадто багато часу, щоб вони не були обтяжені своїми обов'язками і не 

перетворювалися б у "чиновників"; 

6. Не можна органи самоврядування загружати різними дрібницями, які 

можуть бути вирішені в порядку звичайної адміністративної і поточної 

роботи; 

7. Облік роботи всіх органів самоврядування повинен бути поставлений 

дуже точно, і всі рішення їх повинні бути зафіксовані. Бажано, щоб такий 

облік було зосереджено в одному місці, наприклад, у секретаря ради 

колективу. 

Принципи розвитку самоврядування в гуртожитку: 

• демократизації та гуманізації виховного процесу - це встановлення 

довіри між учнями, вихователями, майстрами в/н, заступниками директора з 

виховної роботи та самореалізація особистості вихованця, формування 

гуманної особистості; 

• принцип виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності; 

• принципи зв'язку виховання з реальним життям; 

• єдності вимог і поваги до особистості; 

• послідовності, систематичності та єдності виховних впливів; 

• відповідності віковим та індивідуальним особливостям учнів; 

• свідомості, самодіяльності та активності учнів. 

Учнівське самоврядування - не засіб звільнення вихователів від своїх 

обов'язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон 

діяльності дорослих і учнів - членів єдиного колективу, можливостей для 
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їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи, засіб навчитися жити й 

працювати за законами демократичного суспільства. 

Рада гуртожитку - це громадський орган управління, який покликаний 

допомагати заступнику директора з виховної роботи, вихователю в 

організації позаучилищної навчально-виховної роботи, покращенні житлово-

побутових умов учнів. Рада передбачає організацію цілого ряду роботи: 

культурно - масової, спортивно - оздоровчої, побутово-контролюючої і т. д. 

План роботи гуртожитку складається радою гуртожитку при 

безпосередній участі вихователів, погоджується заступником директора з 

виховної роботи. План роботи ради гуртожитку обговорюється на загальних 

зборах учнів, які проживають в гуртожитку. В нього вносяться відповідні 

зміни, доповнення, а потім план затверджується заступником директора з 

виховної роботи. Робота, яка проводиться в гуртожитку, є складовою 

частиною роботи навчального закладу. При її плануванні важливо не 

допустити перевантаження планів великою кількістю заходів. Для того, щоб 

удосконалити планування роботи, рада гуртожитку може провести 

анкетування і включити такі питання: 

1. Чи подобається вам гуртожиток? 

2. Які заходи, проведені в гуртожитку, вам сподобались, не сподобались 

і чому? 

3. Що ви можете запланувати для покращення організації дозвілля, 

спортивно- масової роботи та житлово-побутових умов у гуртожитку? 

4. Яку громадську роботу ви хотіли б виконувати в гуртожитку? 

5. Що потрібно для покращення підготовки до занять? 

6. Що, на ваш погляд, необхідно зробити, щоб ви почували себе як 

вдома? 

Кожний ініціативний центр повинен мати свій план, який одночасно є 

частиною плану роботи ради гуртожитку. Успіх роботи ради залежить від 

чіткого розподілу обов'язків між її членами, індивідуальної та колективної 

відповідальності і взаємної вимогливості. 

На засіданнях ради доцільно систематично заслуховувати звіти центрів, 

членів ради, старост поверхів, кімнат та питання: 

• культура побуту(підсумки за місяць, півріччя); 

• організація чергувань у гуртожитку; 

• поведінка окремих учнів; 

• виконання рішень попередніх засідань і т.д. 

В роботі ради гуртожитку приймають участь заступник директора з 

виховної роботи, майстри виробничого навчання, класні керівники груп, 

вихователі. 

Рада гуртожитку звітує про зроблену роботу на загальних зборах учнів, 

які проживають в гуртожитку, документами, які підтверджують цю роботу, є 

плани та протоколи засідань (Додаток 10). 

 Отже, активна участь учнів у діяльності органів самоврядування в 

гуртожитку сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку 
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громадської думки, процессу соціалізації учнів, більш ефективному 

входженню молоді у доросле життя. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИХОВНОЇ РОБОТИ                    

В ГУРТОЖИТКУ 

 

Соломенцева Лариса Миколаївна, 

 практичний психолог-методист 

ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»  

 

Вступ до професійного ліцею веде до зміни соціального оточення, 

набуття нового статусу, підвищення вимог, зміни режиму навчання.  

Більша частина учнів проживає в гуртожитках, де існує відповідний 

розпорядок. Потрапивши в гуртожиток, вони вперше стають надовго 

відірваними від дому та сім’ї, позбавляються звичного середовища, що 

оточувало їх з дитинства. Вплив батьків значно знижується, натомість 

збільшується вплив друзів, однокурсників, зростає самостійність, 

незалежність, з’являються перші зароблені гроші. Далеко не всі до такої 

свободи готові. 

Соціально-психологічні проблеми, що виникають в учнівському 

середовищі, процес взаємодії учнівського і педагогічного колективів ставлять 

перед психологічною службою завдання моніторингового супроводу 

виховного процесу. Однією з його ланок  є робота психолога в гуртожитку. 

Основною функцією психологічної служби ліцею в умовах гуртожитку є 

допомога вихователям у проектуванні та організації середовища, яке б 

сприяло розвитку особистості, її здібностей, забезпечило б психологічно 

комфортні умови для проживання дитини, орієнтувало б на самоорганізацію. 

Тому метою психолого-педагогічного супроводу учнів в умовах 

гуртожитку є забезпечення нормального розвитку дитини (відповідно до 

норм розвитку у відповідному віці), психологічно і соціально зрілої 

особистості, орієнтованої на саморозвиток; побудова гармонійних стосунків 

співпраці між учнями, педагогами, батьками; створення сприятливого 

психологічного клімату. 

Завданняпсихолого-педагогічного супроводу учнів в умовах  гуртожитку: 

- формування самостійної, відповідальної соціально мобільної 

особистості, здатної до успішної соціалізації в суспільстві та активної 

адаптації у колективі; 

- попередження виникнення проблем розвитку дитини; 

- допомога (сприяння) у вирішенні актуальних завдань розвитку, 

виховання, соціалізації: порушення емоційно-вольової сфери, проблеми 

стосунків з однолітками, педагогічними працівниками, батьками; 

- розвиток психолого-педагогічної компетентності (психологічної 

культури) учнів, вихователів; 

- узгодження педагогічних вимог класного керівника, майстра в/н, 

батьків, вихователів;  

- створення атмосфери психологічного комфорту.  

На сучасному етапі засобами психолого-педагогічного супроводу в 

умовах гуртожитку найчастіше розв’язуються такі проблеми: 
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-   формування здорового способу життя; 

-   особистісного та індивідуального розвитку учня; 

-   адаптації до навчального закладу; 

-   роботи з проблемними учнями («група ризику»); 

-   пошуку виходу з конфліктних ситуацій. 

Однією з істотних проблем, від вирішення якої залежить 

результативність учня ПТНЗ в його просуванні до успіху, є адаптація 

вчорашнього школяра до нових умов навчання та життєдіяльності. 

Учням доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних 

проблем: 

- як не загубитися в просторах ліцею; 

- що робити, коли ображають старшокурсники; 

- як налагодити стосунки з вихователями, комендантами, пристосуватися 

до їхніх вимог, методів виховання, а можливо, й темпераменту; 

- як стати значимою людиною для вихователя; 

- як пристосуватися до режиму в гуртожитку. 

До цього додаються можливі нерозв’язані проблеми, які тягнуться за 

дитиною ще зі школи: проблеми особистісного характеру, стосунки з 

однолітками, батьками, проблеми, пов’язані з недоліками у вихованні тощо. 

Розв’язання проблем потребує співпраці, взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

довіри один до одного всіх учасників виховного процесу, а також знання 

психофізичних, вікових особливостей дитини, соціального і духовного 

розвитку, змін, які відбуваються у її внутрішньому світі. 

Перехід учня зі школи до професійного ліцею пов’язаний з підвищенням 

вимог до його вольової сфери, розвитку самостійності та відповідальності.  

На адаптацію підлітка до нової соціальної ситуації суттєво впливає 

процес формування «Я» - образу. Аналіз узагальненого уявлення сучасних 

підлітків про себе, системи їхніх встановлень до власної особистості 

дозволяє знайти підходи до вирішення проблеми дорослішання і негативних 

моментів, пов’язаних ним.  

Критерії вивчення соціально-психологічної адаптації учнів в умовах 

гуртожитку: 

1. Засвоєння норм і правил поведінки. 

2. Успішність соціальних контактів (емоційні стани; ставлення до 

вихователів, комендантів; стосунки з товаришами). 

3. Особистісне становлення ліцеїста. 

4. Ставлення до самого себе, до тих цінностей, які засвоюються і 

прищеплюються в цілісному педагогічному процесі. 

5. Участь у різних видах культуротворчої діяльності (пізнавальної, 

спортивної, трудової, соціальної, естетичної, екологічної). 

Психолог допомагає вихователям вивчити особистість учня, запобігти 

проблемам, які можуть виникнути під час їхнього пристосування до нових 

умов; врахувати всі чинники, які впливають на якість виховного процесу; 

створити доброзичливу атмосферу в гуртожитку. 
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З його допомогою вивчаються акцентуації характеру, міжособистісні 

стосунки, стосунки учня з групою, рівень тривожності, внутрішньогрупова 

взаємодія між молодшими учнями та учнями старших курсів, статус і роль 

кожного учня в колективі, мотивація вчинків, ціннісні орієнтації, рівень 

адаптації у навчальному закладі, комунікативні та організаторські здібності 

тощо. 

Види діяльності психолога в гуртожитку: 

- профілактика; 

- консультування (індивідуальне і групове); 

- психологічна просвіта і виховання;  

- розвиток психолого-педагогічної компетентності учнів, вихователів. 

Профілактика передбачає реалізацію заходів, спрямованих на 

попередження злочинності, розвиток умов, що сприяють збереженню 

здоров’я й життя учнів, психолого-педагогічну профілактику та корекцію 

їхньої поведінки, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, 

надання їм допомоги у самовихованні. 

Консультування – основна форма індивідуальної та групової роботи з 

учнями, педагогічними працівниками. Індивідуальне та групове 

консультування сприяє полегшенню адаптації до умов життя; виробленню 

адекватної поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих 

ситуаціях тощо. 

Консультування – це передусім допомога учневі краще пізнати і 

зрозуміти себе, в усвідомленні своїх справжніх проблем, у саморегуляції, 

подоланні конфліктів, розв’язанні складних життєвих ситуацій. Це також 

спосіб психологічної підтримки тих, хто має певні специфічні потреби. 

Проводяться консультації не лише за запитом, а й після психодіагностичних 

досліджень. Корисним і потрібним є індивідуальне консультування 

вихователів, що дає їм змогу краще зрозуміти своїх вихованців, знайти до 

них правильний підхід. 

Психологічна просвіта вихователів та учнів – покликана підвищувати 

їхню психологічну компетентність, що є важливою складовою психологічної 

культури особистості. Основними її завданнями є створення психологічного 

лекторію, підготовка необхідних методичних рекомендацій, популяризація 

літератури, бесіди на психологічні теми, години спілкування тощо. 

Результатом психологічної просвіти є набуття знань і навичок, які 

допоможуть успішно працювати, спілкуватися, розвиватися тощо. Для того, 

щоб отримані знання не стали мертвим вантажем, потрібно передбачити, 

наскільки вони актуальні на даний час, яке мають значення, наскільки звична 

і приваблива форма передачі цих знань.  

Серед форм просвітницької роботи в умовах гуртожитку найбільш 

розповсюдженими є різноманітні позаурочні заходи із застосуванням 

інтерактивних методів (презентації, демонстрації, ігри, акції),тренінги, 

години спілкування,бесіди, диспути, виступи на засіданнях методичної 

комісії, підготовка інформаційних бюлетенів чи буклетів, методичні 

рекомендації.  
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Оскільки саме вихователям відводиться значна роль у позаурочному 

виховному процесій саме воникоординують виховну роботу в гуртожитку, 

спостерігають кожного вихованця в позаурочній діяльності та побуті,то від 

їхньої грамотності, майстерності, ерудиції, культури, залежить результат 

роботи з розвитку його індивідуальності.  

Супровідна роль педагога означає його знаходження поруч з учнем у ролі 

супутника, координатора, який направляє його на життєвому шляху.  

Напрями роботи  вихователя: 

1. Дослідницька робота: вивчення індивідуальних особливостей учнів та 

колективу гуртожитку в цілому. 

2. Робота з адаптації учнів, які проживають у гуртожитку, до нових умов. 

3. Робота над особистісним розвитком учнів. 

4. Коригування роботи органів учнівського самоврядування гуртожитку. 

5. Формування учнівського колективу. 

Основними завданнями розвитку учнів в умовах проживання  у 

гуртожитку є:  

- оволодіння навичками самообслуговування та самоврядування; 

- удосконалення навичок співробітництва з однолітками; 

- формування уміння досягати успіхів і правильно сприймати невдачі; 

- розвиток упевненості в собі; 

- формування уявлень про себе як про людину з великими 

можливостями розвитку; 

- формування навичок безконфліктного співжиттята успішного 

спілкування. 

Нароки навчання припадає найважливіший період становлення 

особистості майбутнього громадянина. Тому учнівський колектив відіграє 

виняткову роль у формуванні підростаючої людини. Саме він стає тим 

основним соціальним середовищем, у якому виховуються особистісні якості 

кожного окремого учня. Для визначення характеру міжособистісних 

стосунків, місця кожного учня в колективі проводяться соціометричні 

дослідження. Вони дозволяють намітити шляхи формування колективу, 

надати допомогу учневі щодо входження в колектив, наблизитися до 

розуміння структури неформальних, неофіційних стосунків між учнями. 

На сьогоднішній день важливим є не тільки формування основних 

життєвих компетентностей, вдосконалення професійної підготовки підлітків 

та розвиток пов’язаних з цим особистісних рис, але й становлення моральної 

особистості. На жаль, в частини учнів  відзначається тенденція до прояву 

негативних соціальних встановлень. Тому дуже важливою є робота з тими, 

яких відносять до «групи ризику». Проводити її слід цілеспрямовано і 

планомірно, використовуючи системний підхід, аналіз та реєстрацію 

результатів. Шлях, який веде до змін у поведінці підлітка, зазвичай буває 

тривалим і напруженим. Відхилення у поведінці учнів зазвичай пояснюють 

впливом засобів масової інформації, соціально-економічним 

неблагополуччям, біологічними порушеннями, зниженням виховних дій. Але 

потрібно пам’ятати, що таким дітям гостро бракує розуміння, тепла, турботи, 
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їх мучить власна неприкаяність, невизначеність, самотність. Тому вони, як 

ніхто, потребують допомоги і підтримки. А самі лише засудження і заборони 

роблять дітей жорстокими. Якщо дорослі, стикаючись з різними 

відхиленнями у їхній поведінці, обурюються, ображаються чи гніваються, то 

про позитивний виховний результат можна забути. Таке протистояння лише 

посилить непорозуміння, а небажана поведінка дитини нікуди не подінеться. 

Психологічна підтримка учнів, які мають відхилення у поведінці, 

передусім спрямовується на відновлення їхнього нормального 

психологічного і соціального статусу та адекватну їх самореалізацію. 

Для роботи з виховання «важких» учнів визначається характер відхилень 

у їхній поведінці, пов’язаних з основними рисами характеру. Схема вивчення 

психологічних особливостей таких учнів містить у собі загальні дані про 

особистість, акцентує увагу на необхідність характеристики основних видів 

діяльності, спрямованості особистості, основних рис характеру і динамічних 

особливостей, що дає можливість отримати систематизовану і всебічну 

інформацію про стан розвитку учня, передбачити на основі цього очікувану 

поведінку і хід подальшого розвитку особистості, окреслити шляхи 

цілеспрямованих педагогічних впливів. При цьому важливо, щоб вихованці 

не просто усвідомили наслідки своїх негативних вчинків, а й виробили 

форми альтернативної поведінки. Вимагаючи змін у поведінці, потрібно 

прагнути розумного компромісу, не заганяючи підлітка (звісно ж, з кращих 

мотивів) у глухий кут. Слід залишити йому простір для збереження себе. 

Значну роль у перейманні учнем негативної поведінки відіграє його 

залежність від вимог групи. Ця залежність пов’язана з прагненням дитини до 

самоствердження у середовищі однолітків. Негативні прояви поведінки 

можуть бути пов’язані з тим, що особистість не засвоює позитивного 

соціального досвіду, не може адаптуватися до моральних цінностей і норм 

поведінки, які відповідають вимогам суспільства, хоча може бути й досить 

добре обізнаною з цими нормами. 

Особами з девіантною поведінкою стають люди, соціалізація яких 

відбувається у середовищі, де насильство та аморальність вважаються 

нормальними, або оточуючі ставляться до них поблажливо. 

У деяких випадках мимовільною причиною закріплення чи навіть 

збільшення відхилень у поведінці може стати поведінка вихователя. 

Наголошений перед товаришами недолік стає своєрідним ярликом. 

Авторитет педагога сприяє закріпленню цього ярлика на підсвідомому рівні. 

При цьому форми девіантної поведінки учня мають властиві для його 

віку особливості. Наприклад, алкоголізація і тютюнокуріння відбувається 

через прагнення зменшити характерний для нього стан тривоги і водночас – 

позбавитися надмірного самоконтролю і сором’язливості. Важливу роль 

відіграють також прагнення до експериментування і особливо – норми 

молодіжної субкультури, за якими алкоголь та куріння вважаються однією з 

ознак мужності і дорослості, окрім того ще й негативний приклад батьків.  

Варто зазначити, що за сприятливих умов, а також спеціальної роботи 

можна запобігти виникненню девіантної поведінки учнів або відкоригувати її 
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небажані прояви. Інакше негативні прояви поведінкових девіацій 

закріплюються і набувають особливо небезпечних форм у дорослому віці. 

Психолого-педагогічна допомога таким учням – це цілий комплекс 

соціально-психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на виявлення і 

виправлення умов, що сприяють проявам девіантної поведінки; створення 

передумов попередження відхилень у поведінці, зокрема, через пропаганду 

здорового способу життя; створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату. Дуже важливе значення має створення умов для самореалізації 

особистості, що передбачає спрямованість на: 

 розхитування і руйнування девіантних установок, уявлень, мотивів, 

стереотипів поведінки та формування нових, позитивних; 

 розвиток соціальної активності, інтересу до себе і оточуючих, сприяння 

у здобутті певного статусу у позитивно спрямованих групах; 

 навчання навичкам саморегуляції, співпраці, умінню здійснювати 

правильний вибір форм поведінки, адекватно проявляти активність; 

 опора на позитивний досвід та створення і закріплення зразків 

позитивної поведінки. 

У підлітковому та юнацькому віці необхідно розвивати моральну 

рефлексію, інакше моральні знання можуть легко перетворитися на просте 

моралізування, звернене до інших, а не до себе. Тому одне з основних 

завдань – вчити учнів самостійно робити вибір, усвідомлювати його наслідки 

і нести за нього відповідальність.  Своїми вчинками підліток часто хоче 

продемонструвати свою самостійність і незалежність. Але йому ще бракує 

власного досвіду, рівень домагань завищений, висока вразливість, швидка 

зміна ідеалів, самооцінка залежить від успіхів та невдач. 

Саме в юності у людини фіксується найнижча задоволеність сенсом 

життя, найгостріша невпевненість у собі, вона переживає тяжкий стан 

загальної невизначеності. Тому часто виникають внутрішні конфлікти, з 

якими розібратися дуже важко.  Норми, прийняті у молодіжному середовищі, 

практично ніколи не збігаються з нормами батьків. Але часто за модними 

деклараціями приховується страх бути несучасним, неуспішним, не таким, як 

сміливі і нахабні однолітки. 

Вчорашні підлітки, виховані на широко розповсюдженій інформації про 

насильство, як засіб розв’язання конфліктів, про героїв трилерів, які за 

допомогою бійок прокладають собі шлях, сьогодні стали батьками. Вони всі 

проблеми виховання вміють вирішувати тільки силовими методами, як герої 

популярних фільмів чи комп’ютерних ігор. Звідси застосування сили щодо 

своїх дітей, нехтування їхніми потребами, втрата почуття відповідальності за 

них. 

Наслідком негативних впливів на свідомість та моделі поведінки 

підростаючого покоління є кардинальні зміни у «картині світу» сучасних 

дітей і їхніх батьків у моральних, етичних, культурологічних переконаннях.  

Психічний розвиток особистості здійснюється шляхом  формування 

ціннісних орієнтацій, а ступінь їх сформованості свідчить про зрілість чи 

незрілість особистості, мотивацію поведінки, засоби досягнення життєвих 
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цілей. Тому одним з напрямків роботи практичного психолога є вивчення 

ціннісних орієнтацій учнів. Відсутність сформованої системи цінностей 

породжує орієнтацію на зовнішні критерії оцінки, некритичне прийняття 

групових норм поведінки і світогляду загалом, відчуття внутрішньої 

порожнечі. Саме юнацький вік є періодом формування ціннісних орієнтацій.  

В один момент розв’язати виниклі проблеми неможливо, оскільки коло їх 

досить широке і багатопланове. Тому, коригуючи ціннісні орієнтації, 

педагогічні працівники спираються на актуалізацію проблеми на рівні 

усвідомлення учнями та формування адекватності їх світосприйняття. Це 

відбувається через усвідомлення, розширення знань, використання 

різноманітних форм і методів роботи. 

Особливої уваги потребують учні з проблемних сімей. Молодь з 

проблемних сімей, як правило, не усвідомлює небезпечності шкідливих 

залежностей від тютюну, алкоголю, наркотиків, ігор на автоматах тощо, не 

вірить у значущість здорового способу життя, не орієнтується на 

малознайомі їй цінності сімейного життя. Тут найімовірнішим є байдуже, 

недбале ставлення до свого здоров’я, свого майбутнього. Відомо, що 

здоровий спосіб життя є важливою передумовою психічного розвитку 

особистості. Тому психологічне консультування учнів з проблемних сімей 

спрямоване на відкриття в них певних схильностей, на пошук глибинних 

позитивних якостей, на які можна опертися, які ніколи не зникають і за які 

себе можна поважати. 

Неповні сім’ї теж є фактором ризику.  Багато хто з дітей, які виросли у 

неповних сім’ях, наслідує у майбутньому приклад своїх батьків. Що свідчить 

про незакладене вчасно уміння будувати гармонійні стосунки. 

Особливу увагу під час роботи з учнями варто звертати на нестримне 

бажання осіб підліткового та юнацького віку ризикувати в інтимних 

стосунках. Небезпечний секс з випадковими партнерами, часто без 

використання запобіжних засобів, сприймається як ознака особистої 

дорослості. Юнаки та дівчата з задоволенням розповідають товаришам про 

свої реальні і вигадані пригоди, перемоги на сексуальному фронті, 

викликаючи таким чином до себе повагу. Заради схвалення однолітків, вони 

готові забути про загрозу інфікування ВІЛ/СНІДом та іншими 

захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Тому години 

спілкування, відверті розмови, вдало організовані групові дискусії, що дають 

можливість обмінятися думками, допомагають молодим побачити, яку ціну 

часом потрібно заплатити за так звану «свободу».  

Ще однією важливою ланкою у діяльності практичного психолога 

професійно-технічного навчального закладу є робота з учнями-сиротами та 

учнями, позбавленими батьківського піклування. Їх можна поділити на дві 

категорії: ті, які росли і виховувались у сім’ї (родичів, піклувальників) і ті, 

які виховувались в умовах інтернатного закладу. Більш пильної уваги 

потребує саме друга категорія, оскільки у таких дітей формується 

специфічний тип особистості, риси характеру, тип поведінки. У них часто 

відзначаються порушення соціалізації через соціальну ізоляцію під час 
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перебування в умовах інтернату,що впливає на формування їх особистості та 

психічний розвиток. Діти-сироти з інтернатних закладів можуть відчувати 

труднощі у спілкуванні з ровесниками, неадекватність самооцінки та рівня 

домагань. У них відсутні зразки для засвоєння багатьох соціальних ролей 

(батько, мати, чоловік, дружина, партнер) та соціального досвіду батьків (або 

цей досвід може мати негативний характер). За умов сприятливого 

психологічного клімату в колективі групи, взаємодії майстра в/н, класного 

керівника, вихователя, заступника з виховної роботи (соціального педагога) 

та практичного психолога соціалізація дитини-сироти відбувається швидше. 

Щоб жити, людині окрім їжі, води, одягу і даху над головою потрібні 

інші люди, серед яких хоч хтось має бути близьким, теплим, надійним. Або ж 

надія на те, що є у світі жива душа, яка відгукнеться, зможе тебе зрозуміти. 

Адже людські стосунки – це той життєвий простір, де людина будує свій 

власний світ, розгортає своє життя. А чи можна уявити собі життя, де немає 

спокус, гріхів, каяття, злетів і падінь?  

У психологічному просторі особистості є полюси добра і зла, 

позитивного і негативного. Хто застрахований від заборонених поривань? 

Небезпечно, коли немає ніякого досвіду приборкування негативних 

поривань. 

Важливим кроком у роботі психолога ПТНЗ є робота, спрямована на 

розвиток здатності до спілкування, встановлення нових контактів, 

конструктивне розв’язання конфліктів, формування уміння вчасно 

звернутися по допомогу. 

Практичний психолог бере участь у вирішенні питань, що стосуються 

навчання та виховання учня з моменту приходу в ліцей до моменту його 

закінчення. Протягом цього часу ведеться систематичне спостереження за 

психологічним розвитком учня, в ході якого проводяться регулярні 

психодіагностичні обстеження, даються рекомендації щодо навчання та 

виховання, контролюється їх реалізація. 

Спостерігаючи розвиток учнівського колективу і кожного учня окремо, 

можна відзначити, що з кожним новим курсом навчання учні впевненіше 

переборюють труднощі, більш серйозно ставляться до найближчих життєвих 

перспектив.  
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ГУРТОЖИТКУ  

 

Герасименко Наталія  Юрїївна, 
практичний психолог  

ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»  

 

Одним із напрямків роботи психологічної служби ЦПТО – є робота з 

учнями, які проживають у гуртожитку. Кожного року практичний психолог 

складає план роботи на рік, у якому передбачає роботу з мешканцями 

гуртожитку. Мета цієї роботи полягає у тому, щоб забезпечити належний 

психологічний клімат, комфортні умови проживання, професійну адаптацію 

та соціалізацію учнів у колективі. 

Складність роботи полягає у  тому, що в одному колективі проживають 

підлітки 15–18 років. Кожен із них повинен зайняти своє місце у колективі, 

самоствердитися, самореалізуватися і водночас не втратити свою самооцінку. 

Психологічний супровід у роботі з учнями, які мешкають у гуртожитку 

розподіляють на такі етапи: 

 адаптація першокурсників до вимог навчання у навчальному закладі за 

обраними професіями;  

 правила проживання у гуртожитку; 

 формування здорового способу життя, профілактика ризикової 

поведінки; 

 розвиток навичок самоосвіти, самореалізації особистості та 

професійного  ставлення; 

 удосконалення трудової та моральної життєтворчої мотивації активної 

громадської та професійної позиції. 

Для реалізації етапів супроводу психологічна служба проводить  

діагностичну роботу. Практичний психолог застосовує опитувальник ДДО, 

анкетування «Моя сім’я», «Здоров’я та професія»; проводить соціометрію 

«Визначення лідерів групи»; тести «Ставлення до здоров’я, емоційна 

рівновага» тощо. 

        У практиці роботи психологічної служби ЦПТО досить цікавим є 

інноваційний підхід до виховання і навчання учнів. Він полягає у 

індивідуальній роботі психолога з кожним учнем, який проживає у 

гуртожитку. 

        Графік роботи гуртожитку орієнтовано складений на другу половину 

дня (з 15.00 до 22.00). До занять залучаються учні різних курсів. Це сприяє 

виробленню дружніх стосунків один з одним. 

      Учні об’єднуються у мікрогрупи (по кімнатах). Крім індивідуальних бесід 

проводиться групова психодіагностика на предмет виявлення тих чи інших 

проблем: девіантної поведінки, проблеми міжособистісних  взаємовідносин, 

визначення статусу учнів тощо. 
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 Кожна група учнів (кімната) має визначений час занять з психологом. На 

сьогодні за результатами психодіагностичних обстежень та індивідуальних 

консультацій сформовано групи для тренінгової роботи. 

   В групах дівчат-підлітків домінують наступні проблеми: 

 невдале перше кохання; 

 тютюнопаління; 

 низька самооцінка. 

Для хлопців є характерними такі проблеми:  

 девіантна поведінка; 

 пропуски занять без поважних причин; 

 тютюнопаління; 

 вживання алкогольних напоїв. 

     Заняття проводяться з групами дівчат і хлопців з метою покращення їхніх 

взаємовідносин з батьками, викладачами та майстрами виробничого 

навчання; підвищення загальної самооцінки; створення мотивації навчання. 

Робота за цими напрямками передбачає розробку відповідних корекційно-

розвиваючих і тренінгових програм. 

      Особливу увагу у роботі з учнями, які проживають у гуртожитку 

психологічна служба приділяє профілактичним заходам (профілактика 

вживання  алкоголю серед молоді). З цією метою проводяться дискусії 

«Алкоголю – так чи ні»», лекція «Алкоголь і законодавство», тестування 

«Початкові ознаки хвороби», «Як попередити алкоголізм». 

       Велику увагу у своїй роботі приділяю організації профілактики 

наркотичної залежності у підлітків. У ході планування роботи у цьому 

напрямку основний акцент ставиться на первинну профілактику: на 

підтримку й розвиток умов збереження фізичного, особистісного й 

соціального здоров’я; на зменшення несприятливого впливу на нього  

факторів соціальної й природної сфери. 

       Профілактика тютюнопаління.  Неправильна мода, великий інтерес до 

всього таємничого та забороненого, легка доступність тютюнової продукції 

навіть для дітей дошкільного віку – ось на чому тримається юнацьке куріння. 

У нашій країні забороняється продаж цигарок неповнолітнім, але їм не 

складно дістати «куриво». Тому боротьба з курінням проводиться постійно. 

      Упродовж останнього десятиліття частота суїцидів у підлітків зросла 

майже втричі. Дана проблема посіла друге місце за частотою серед причин 

смерті у молодому віці. Зміст превентивних заходів полягає в запобіганні 

скоєнню самогубства. Тому, щорічно проводиться первинна профілактика. 

Основними завданнями якої є поширення інформації про типові ознаки 

суїцидальної поведінки учнівської молоді. 

       Достатньо уваги приділяється формуванню в учнівської молоді 

необхідних життєвих цінностей, які відповідають загальнолюдським 

моральним принципам. Толерантність – саме те, чого не вистачає зараз 

деяким людям: терпіння, розуміння, дружнього ставлення, адекватного 

сприйняття. Тому, виховання толерантності є важливим. Саме психологічна 

служба має допомогти підростаючому поколінню перейнятися розумінням 
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толерантності, навчити відповідно жити. З цієї причини серед учнів, 

мешканців гуртожитку, проводяться бесіди на дану тематику. У минулому 

навчальному році було проведено тренінг «Вчимося бути толерантними». 

        Особлива увага приділяється допомозі підліткам у вирішенні 

міжособистісних проблем. У підлітковому віці сфера міжособистісних 

стосунків набуває особливої  цінності, актуалізуючи широкий спектр 

проблем розвитку й становлення особистості молодої людини. Уміння 

психолога ідентифікувати труднощі спілкування юного клієнта в контексті 

його проблемної ситуації особливо важливо, оскільки самі підлітки, через ще 

недостатньо розвинені навички самоаналізу й рефлексії, у багатьох випадках 

не можуть досить точно описати свій стан, мотиви поведінки й, тим більше, 

не бачать власного внеску у проблематизацію стосунків. 

        Значна увага приділяється дітям-сиротам та позбавленим батьківськоого 

піклування, які приходять до нас на навчання з інтернатних закладів. Вони 

проявляють ознаку внутрішньої емоційної нестабільності, згусток  

негативних  переживань, тим самим підкреслюють свою агресивну 

поведінку. Ця категорія дітей потребує особливої уваги. Надання 

індивідуальної допомоги за різними проблемами і питаннями – це предмет 

особливої турботи психологічної служби. З дітьми-сиротами та 

позбавленими батьківської опіки ведеться просвітницька робота з питань 

здорового способу життя, етики та естетики, правових та економічних 

питань. Учні, які були позбавлені затишних домівок, вчаться вести 

господарство, прикрашати свою оселю, вести свій бюджет, купувати собі 

потрібні речі, готувати різні страви, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, 

зустрічати гостей. Добру школу діти-сироти та позбавлені  батьківської опіки 

проходять, приймаючи участь в учнівському самоврядуванні, їх обирають у 

раду гуртожитку. Тут вони набувають навичок професійного зростання, 

досвіду спілкування та принциповості, проходять школу лідера і керівника. 

Все це допомагає  дітям-сиротам та позбавленим батьківської опіки 

адаптуватися у сучасних життєвих умовах. Щороку, після закінчення ЦПТО,  

учні-сироти та позбавлені  батьківської опіки працевлаштовуються за фахом. 

Найбільш обдаровані вступають до ВНЗ та коледжів. 

        Отже, цілком виправдовує себе тісна співпраця психологічної служби з 

учнями, які проживають у гуртожитку. Служба допомагає подолати складні 

психологічні ситуації, сприяє налагодженню морального та психологічного 

клімату у гуртожитку. 

         Для того, щоб виховати гармонійно розвинену, інтелектуально багату 

особистість готову до життя у сучасному суспільстві, потрібно невтомно, не 

покладаючи рук, і в день і вночі працювати. Як писав В.Сухомлинський: 

«Якщо Ви хочете, аби підліток прийшов до Вас по допомогу, відкрив Вам 

свою душу, – бережіть ті куточки його душі, дотик до яких він сприймає 

особливо хворобливо». 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕСУ ЗАХОДІВ  З ПРОФІЛАКТИКИ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ  

 

Олефір Наталія  Михайлівна,  
соціальний педагог  

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»  

 

Головним напрямом в організації виховного процесу у 

гуртожитку повинен стати індивідуальний підхід до виховання учнів, 

стимулювання їхніх внутрішніх зусиль до саморозвитку й самовиховання, 

духовного пошуку, створення виховуючого середовища. 

Із метою реалізації виховних функцій доцільно впровадити у 

практику роботи вихователя такі оптимальні форми діяльності в системі 

профілактичних заходів: 

 планування профілактико-виховної роботи як невід’ємної 

частини всієї навчально-виховної роботи; 

 програмування та методичне забезпечення морально-правового 

виховання учнів; 

 тісна взаємодія з правоохоронними органами за місцем 

проживання учнів; 

 забезпечення належних умов для проживання, навчання й 

відпочинку учнів в гуртожитках, дотримання в них установленого порядку й 

правил проживання, сприяння організації здорового способу життя; 

 вихователям особливу увагу звернути на впровадження 

інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток їх творчих та 

інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної позааудиторної 

діяльності, формування у учнів свідомої мотивації на здоровий спосіб життя; 

 співтворчість з активом та органами самоврядування, 

молодіжними творчими об’єднаннями у вирішенні питань виховної роботи та 

профілактики асоціальної поведінки серед молоді. 

Із метою профілактики розповсюдження шкідливих звичок необхідно 

організовувати та проводити лекції, групові заняття, різноманітні акції, 

сюжетно-рольові ігри, тренінги тощо. 

 При цьому варто піднімати авторитет родинного виховання, 

акцентувати увагу на відповідальності сім’ї за утримання, виховання й долю 

дитини. 

Для профілактичної роботи рекомендується залучати спеціально 

підготовлених педагогів, юристів, соціальних працівників, політиків та 

державних службовців – тобто усіх повноважних, службових та владних осіб, 

які причетні до виховання підростаючого покоління. 

Для підвищення ефективності профілактичної роботи щодо 

попередження асоціальної поведінки необхідне всебічне вивчення проблеми, 

що потребує участі науковців різного профілю: соціологів, психологів, 

лікарів, генетиків, педагогів тощо. 
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 Необхідно продовжити цілеспрямовану системну роботу щодо 

профілактики злочинності та правопорушень серед учнів ПТНЗ. Із цією 

метою: 

 проводити щоквартально моніторинг стану злочинності та 

правопорушень серед неповнолітніх, узагальнювати його результати і 

розробляти рекомендації щодо поліпшення превентивно-профілактичної 

роботи з попередження дитячої злочинності, бездоглядності та 

безпритульності;  

 ужити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та 

зайнятості учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для 

здобуття позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків у загальноосвітніх 

навчальних закладах, спортивних секцій; 

 систематично проводити спільно з працівниками МВС і 

соціальними службами акції «Канікули», «Урок», «Вокзал» тощо, спрямовані 

на запобігання злочинності серед неповнолітніх, дитячій бездоглядності та 

безпритульності. 

Рекомендації  щодо поліпшення взаємин вихователя  

з важкими підлітками 

1. Адекватність вимог (їх відповідальність) можливостям учня – 

надання йому права самому визначати свої головні інтереси в житті. 

Нав’язування вихователем  учням власних високих стандартів, чужих 

йому інтересів викликає, як правило, в них почуття невпевненості, 

неповноцінності, інколи і агресію. 

2. Забезпечення підліткові емоційного комфорту. Небажано, щоб 

учень сприймав вихователя, як налаштованого поти нього, тому потрібно 

сприймати «важких» учнів такими, якими вони є, спокійно, а не спалахувати 

на кожне їхнє негативне висловлювання або вчинок. 

3. Посилення контролю. Його особливо потребують імпульсивні, 

нестримані діти. Рекомендується за провини не стільки карати їх, скільки 

викликати в них почуття каяття за вчинене. Використовувати такі засоби 

виховного впливу, як стимуляція зразкової поведінки, демонстрація образи, 

відмові від схвалення. 

4. Схвалення активності. Гіперактивних та неорганізованих дітей 

рекомендується завантажити корисною й цікавою діяльністю, не залишаючи 

багато часу для байдикування. Інакше вони використовуватимуть його для 

небажаних дій. 

5. Надання самостійності  в такій індивідуальній формі, щоб у 

підлітка розвинулося почуття причетності, розуміння значущості власного 

місця в житті та своєї соціальної ролі і, зрештою, щоб підліток прийшов до 

зміни моральних цінностей, підвищення рівня відповідальності та 

впевненості у собі. 

6. Уникати навішування ярликів. Досвід доводить, що перегляд 

вихователем своїх суджень про «важких учнів», швидка позитивна реакція та 

схвалення їхніх зусиль у подоланні своїх недоліків у навчанні й спілкуванні 

мають великий виховний ефект. 
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7. Використання схвалення та заохочення. «Важких учнів» 

хвалять за поліпшення навчальної діяльності (а не тільки за здібності), за 

підвищення рівня вихованості, а також за зусилля у творчій діяльності. 

8. Визнання вихователем власних помилок і вибачення. 

9. Застосування покарання в необхідних випадках. 

Для формування позитивного становлення учнів бажано, щоб 

вихователь у своїх стосунках з ними керувався такими правилами: 

- приділяти увагу всім учням; 

- знаходити час для особистісного контакту з кожним учнем; 

- відзначати успіхи учнів і хвалити їх справедливо; 

- враховувати індивідуальні особливості учнів. 

Якщо в учнів виникає інтерес до правових проблем – треба провести в 

гуртожитку вікторину на правову тематику. Для підготовки заходу 

створюють спеціальну групу, до складу якої залучають працівників 

правоохоронних органів, педагогів та учнівський актив. Ця група розробляє 

програму й умови вікторини, проводить її та визначає переможців. 

Виховання  учнів в гуртожитку ставить за мету сформувати не лише 

індивідум, особистість, але й національно свідомого громадянина, патріота, 

тобто людину, якій притаманні особистісні якості та риси характеру, 

світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на 

саморозвиток. 

Процес розбудови і утвердження суверенної правової демократичної 

держави органічно пов'язаний із становленням громадянського суспільства в 

Україні, формування громадянської культури його членів. Важливу роль у 

зазначеному процесі відіграють усі ланки системи освіти загалом та 

гуртожитку навчального закладу зокрема.  

Розглянемо зміст виховання, який би цілеспрямовано та ефективно 

забезпечував процес розвитку і формування молодої людини як громадянина 

та особистості у гуртожитку ПТНЗ. 

 Одним з  виховних заходів є проведення  тематичних вечорів до дня 

Українського козацтва; бесіди: «Як я можу допомогти воїнам АТО?», «Всім 

серцем любіть Україну свою», «Дзвони пам’яті»; акція «Влаштуємо свято 

воїнам»; інформаційна година «22 січня – День Соборності України». 

 Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток 

політичної культури, що включає політичну компетентність, політичне 

облаштування суспільства. Тому, вихователю необхідно навчити учнів 

орієнтуватися у матеріалах періодичної преси: раз на тиждень  проводити 

огляд періодичних видань, обговорення окремих статей. Особливу роль 

відводити телебаченню: організовувати перегляд программ новин «УТН», 

«ТСН» та ін. інформаційних програм. Мета цієї роботи – оперативно і 

всебічно знайомити учнів із сучасними політичними новинами, допомагати 

їм орієнтуватися у політичних питаннях, сприяти розвитку їх соціальної 

активності. Але перегляду телепередач недостатньо. Під час обговорення 

матеріалу  ставити учням  проблемні питання, приділяти увагу формуванню 

вмінь аргументувати і захищати свої думки, робити правильні висновки. 
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Таким чином, виховуючи в учнів почуття патріотизму, формувати  готовність 

боронити незалежність Батьківщини. 

З патріотичним органічно поєднується національне виховання, 

виховання національної самосвідомості, яка базується на національній 

ідентифікації: вбирає в себе віру у духовні сили своєї нації, її майбутнього. У 

державній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) одним із пріоритетних 

напрямків виховання визначено успадкування духовних надбань 

українського народу.   

Рідна мова є основою у системі національного виховання. Одним із 

показників громадянської зрілості є досконале володіння українською 

мовою, постійна турбота про піднесення її престижу та впровадження її в усі 

сфери життя суспільства. З метою звеличення української мови, 

впровадження її в усі сфери державного життя, утвердження мовленнєвої 

культури у гуртожитку існує система проведення виховних заходів. До 

прикладу: виховна година «Хай лунає мова солов’їна», філологічні 

мікроекспедиції, коли учні, які проживають у гуртожитку походженням із 

різних районів  та областей України,  отримують завдання зібрати прислів’я, 

приказки чи загадки, або назви окремих предметів побуту, поширені у даній 

місцевості.  

Родинно-побутова культура. У сучасній родині, на жаль, молодь не 

завжди отримує елементарне виховання. Тому необхідно вихователю 

намагатись компенсувати його прогалини: навчати учнів складати дерево 

свого родоводу, вбачаючи у цьому основу почуття патріотизму молодої 

людини, виховувати повагу до матері, яка із давніх-давен вважалася 

осередком формування особистості, пропагувати роль сім’ї як ланки 

суспільства, народні традиції сімейного виховання. Увазі учнів  

запропоновувати різноманітні виховні заходи, зокрема, бесіди: «Різдво – 

родинне свято», години спілкування «Вивчення традицій рідного краю (до 

свят народного календаря)». Такі виховні заходи сприяють утвердженню 

принципів загальнолюдської моралі, культивування кращих рис української 

ментальності: поваги до жінки, виховання поваги до батьків, старших, 

пропагування ролі сім’ї у житті суспільства. 

Широко у   роботі вихователя  використовувати національні традиції, 

звичаї та обряди українського народу,  знайомити учнів зі скарбами народної 

творчості, зокрема, прислів’ями, приказками, загадками. 

Виховувати в учнів інтерес до народних ремесел, успадкування 

духовного надбання українського народу, бажання долучитися до 

національного мистецтва. 

 Сьогодні є незаперечним той факт, що релігія має багатий досвід 

впливу на людину, її свідомість, мораль, то ж широко використовую факти із 

історії релігії, неперевершені духовні надбання Біблії – її завіти як моральні 

принципи життя кожної людини у суспільстві. 

  Вихователь гуртожитку, використовуючи багатогранність форм та 

методів національного виховання, сприяє утвердженню ідеалів гуманізму, 

свободи та інших загальнолюдських цінностей, набуття молоддю соціального 
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досвіду, успадкування надбань культури українського народу, формування 

таких рис, як людяність, милосердя, духовність; сприяю розвитку 

інтелектуальної, моральної, естетичної культури учнів, культури сімейних 

відносин. 

Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату 

громадянського виховання є розвинена правосвідомість – усвідомлення прав, 

свобод, обов’язків молодими людьми.  Робота   вихователя   спрямована на 

правове виховання та профілактику правопорушень. 

Права людини є пріоритетними стосовно суспільних та державних 

інтересів. Щоб захистити свої права, громадянин зобов’язаний добровільно 

дотримуватись чинних законів, знати не лише свої права, а й сприймати їх як 

свої обов’язки – у цьому є головне завдання виховання правосвідомості. На 

допомогу організації правовиховної роботи у гуртожитку має діяти правовий 

куточок. Ознайомлення учнів із правовими документами нашої держави, 

зокрема, велику увагу надаю опрацюванню основного закону нашої держави 

– Конституції України, звертаючись до різноманітних форм проведення 

виховних заходів. До прикладу, заплановані бесіди, лекції та зустрічі з 

працівниками правоохоронних органів тощо. 

Виходячи із того, що правова держава дотримується верховенства 

Закону, опрацьовувати з учнями положення про права дитини, викладені у 

«Декларації прав дитини» та «Конвенції про права дитини». Поінформовані 

учні з питання, куди можна звернутися при порушенні їх прав (телефони 

довіри, закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, закладів освіти, 

управління у справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді за 

місцем проживання). Планування   бесід  на тему «Наслідки 

правопорушень». Учні мають можливість переглянути тематичну літературу 

у бібліотеці гуртожитку на книжкових виставках: «Небезпека злочину», 

«Зупинись!». Велике зацікавлення учнів викликають зустрічі з дільничними 

інспекторами. 

Вихователі, члени ради гуртожитку зацікавлені в позаурочній 

зайнятості учнів, зокрема, учнів з девіантною поведінкою, з цією метою 

контролюють відвідування ними гуртків та секцій (згідно розкладу 

позаурочної зайнятості). 

Найважливішою складовою громадянської освіти є моральне 

виховання, яке спрямовую на виховання в учнів гуманістичних рис, що 

являють собою єдність національних і загальнолюдських цінностей: доброту, 

увагу, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, повагу, 

правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, повагу і любов до своїх 

батьків, свого роду – ці якості характеру визначають культуру поведінки 

особистості. З цією метою проводжу різнопланові виховні заходи: 

 бесіда: «Що я можу і хочу змінити в гуртожитку»; 

 анкетування учнів «Моя роль у колективі. Мої побажання»; 

 діалог-дискусія «Щастя у кожного своє»; 

Значне місце у змісті громадянського виховання посідає формування 

культури поведінки особистості. З зазначеною метою увазі учнів пропоную 
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виховні заходи, зокрема бесіди: «Виховання культури поведінки та 

тактовності», «Правила поведінки у громадських місцях і на вулиці» тощо. 

Норми моралі, засвоєні учнями, які проживають у гуртожитку, під час 

навчання в ліцеї, дозволяють побачити і усвідомити ту межу моральної 

поведінки, за якою починаються аморальні та протиправні вчинки. 

Високоморальна свідомість стимулює соціальноціннісну поведінку, 

застерігає від правопорушень. 

Громадянська зрілість підростаючого покоління включає бережливе 

ставлення до природи. Це ставлення виявляється в особистій причетності й 

відповідальності кожного за збереження та примноження природних 

багатств, виробленні уміння співіснувати із природою, нетерпимості до 

губителів природи, усвідомленні основних проблем навколишнього 

середовища. Працюють з учнями над вихованням екологічної культури 

постійно: це екологічні екскурсії, і, звичайно ж, виховні заходи: «Бережіть 

електроенергію», «Ціна краплини води». З інтересом сприймають учні 

пропозицію організувати роботу учнівського самоврядування щодо 

озеленення кімнат і приміщень загального користування. Виховуючи в учнів 

усвідомлення себе частиною природи через любов до природи, дбаю про 

виявлення любові до рідного краю. 

Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток 

мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, 

розвиток ініціативи, готовності до соціальної творчості як умови соціальної 

адаптації, конкурентоздатності й самореалізації особистості у ринкових 

умовах. Плануючи заходи, спрямовані на виховання відповідального 

ставлення до праці, застосовую організацію проведення санітарних днів у 

гуртожитку «Чистий четвер», виховні заходи у зазначеному напрямі. Так, 

практикуються бесіди: «Обов’язки чергового», «Створи затишок у кімнаті»; 

за участю бібліотекаря організовую тематичні полиці, книжкову виставку-

інтерв’ю «Моя професія – оператор», «Творча професія - живописець» тощо. 

Переконана, що усвідомлення працьовитості, як високої моральної 

цінності, є одним із найсуттєвіших свідчень громадянської позиції людини, її 

суспільної значимості. 

Дбаю і про виховання в учнів бажання вести здоровий спосіб життя: 

проводжу розгорнуту інформаційну та консультативну робота серед підлітків 

та молоді із питань збереження репродуктивного здоров’я. Широко 

практикую проведення виховних заходів, спрямованих на профілактику 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин, до 

прикладу: бесіди «Турбота про здоров’я – обов’язок кожного», «Проблеми 

тютюнопаління», «Шкідливий вплив нікотину на молодий організм», «Що 

потрібно знати про наркотики», «СНІД – невиліковна хвороба. Як вберегти 

себе», «Що обрати: паління чи здоров’я?», «Шкідливі звички – шлях у 

безодню», планую організувати проведення циклу зустрічей з лікарями, щодо 

шкідливості впливу на організм тютюну, наркотиків, алкоголю, здійснюю 

психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до 

вживання спиртних напоїв, наркотичних та токсичних речовин, паління. 
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Таким чином у гуртожитку ліцею здійснюється соціальний захист 

учнівської молоді, забезпечується право на охорону здоров’я та 

життязбереження учнів. 

Дозвілля є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість 

набуває ціннісних знань, орієнтацій, досвіду не лише за умов систематичного 

навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової 

діяльності за інтересами. Тому прагну, щоб дозвілля молоді було змістовним, 

було сферою самореалізації, розкриття творчого потенціалу особистості. 

Традиційними у гуртожитку навчального закладу  стали: 

 розважальні програми: «Шукаємо таланти», «День іменинника»; 

 тематичні вечори: «Будьмо знайомі», «Осінній бал», «До нас 

завітав Святий Миколай», «Зустрічаймо Новий рік», «Чарівна пара» (до Дня 

св. Валентина), Вечір гумору (до 1 квітня). 

Робота, пов’язана із підготовкою таких виховних заходів, створює 

атмосферу творчості, вимагає від учнів глибше занурюватися у тему, а, отже, 

надає їм можливість стати особисто співавторами та учасниками заходу. 

Тому вони і проходять завжди цікаво та невимушено, сприяють естетичному 

вихованню та гармонійному розвитку учнівської молоді. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

План виховної                                                                                                 

роботи в гуртожитку                                                                                                

ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» 

№ 

з/п 
Заходи Час проведення Відповідальні 

Організаційно-педагогічні заходи 

1. Провести батьківські збори з 

питання поселення учнів в 

гуртожиток. 

01.09.2016 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М. 

2. Поселення учнів в гуртожиток. 
01.09.2016 

Хорошко С.Л 

Цибка В.М 

3. Загальні збори учнів гуртожитку, 

на яких ознайомити учнів з 

Правилами внутрішнього 

розпорядку та положенням про 

гуртожиток. 

05.09.2016 

Хорошко С.Л 

Цибка В.М 

4. Проведення інструктажів з 

правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку, правил поведінки на 

воді, у транспорті, на вулиці, 

правил протипожежної безпеки, 

електробезпеки, профілактики 

харчових отруєнь. 

вересень, 

грудень 

Хорошко С.Л., 

Михайлова Л.А. 

5. Допомога учням I курсу в 

оформлені кімнат та створення 

затишку для навчання та 

відпочинку. 

протягом року 

 

Хорошко С.Л., 

Проценко А.С. 

6. Скласти та затвердити списки 

учнів, які проживають у 

гуртожитку, внести зміни до 

банку даних учнів, які мешкають 

у гуртожитку. 

вересень 

Хорошко С.Л 

Цибка В.М 

7. Оформлення та оновлення 

інформаційних стендів на 

4,5поверхах. 

протягом року 

Хорошко С.Л., 

учнівська рада 

гуртожитку 

8. Звітно-виборчі збори ради 

гуртожитку .   вересень 

Хорошко С.Л., 

учнівська рада 

гуртожитку 

9. Перевірка санітарного стану 

кімнат, стану майна, дотримання 

правил внутрішнього  

  щоденно 

Хорошко С.Л., 

Півненко Л.П., 

лідери гуртожитку 
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розпорядку. Контроль за 

збереженням продуктів 

харчування учнями, та 

дотримання санітарно-

гігієнічних норм проживання в 

гуртожитку. 

10 Провести моніторинг учнів, що 

мешкають в гуртожитку, з метою 

цілеспрямованої виховної 

роботи. 

  вересень 

Хорошко С.Л., 

Стариченко О.А. 

11 Приймати участь в  

загальноліцейних заходах 

культурно-масового і 

спортивного напрямків. 

за планом ліцею 

 

Хорошко С.Л. 

 

12 Проводити інформаційні години: 

 «Події в світі»; 

 «Спортивні новини»; 

 «Новини одним абзацом». 

кожного 

понеділка 

Хорошко С.Л. 

 

13 Проведення інструктажів та 

бесід з БЖД під час канікул. грудень, травень 

 

Хорошко С.Л. 

 

14 Тримати на контролі чітке 

дотримання та виконання 

Положення та правил  

внутрішнього розпорядку 

гуртожитку. 

протягом року 

 

Хорошко С.Л. 

 

15 Випуск стіннівок в гуртожитку 

та участь в конкурсі стіннівок 

ліцею: 

-до Дня працівників освіти; 

-до Дня Української армії; 

-до Нового року; 

-до 8 Березня; 

-до Дня Святого Валентина; 

-до Дня Перемоги. 

 

 

 

        жовтень 

        грудень 

        грудень 

 березень 

        лютий 

        травень 

Хорошко С.Л. 

 

16 Вивчити психологічні та 

індивідуальні особливості учнів Ι 

курсу, їх здібності та нахили. 

Залучити їх до роботи в гуртках 

художньої самодіяльності  та до 

спортивних секцій. 

 вересень 

Хорошко С.Л. 

 

17 «Спілкування з мудрістю»- 

екскурсія до бібліотеки. 
 вересень 

Хорошко С.Л. 

18 При поселенні учнів  у  вересень Півненко Л.П. 
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гуртожиток - провести медичний 

огляд. 

Хорошко С.Л. 

19 Перегляд та обговорення 

телепередач. 
щоденно 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

20 Обговорення періодичної преси. 
щоденно 

Хорошко С.Л. 

21 Зустрічі з цікавими людьми, 

ветеранами Другої світової 

війни, учасниками АТО. 

протягом року 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

22 Організація роботи лідерів 

учнівського самоврядування 

гуртожитку щодо чергування, 

самообслуговування. 

Проведення санітарних днів, 

генеральне прибирання 

приміщень. 

щосереди 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М., 

учнівська рада 

гуртожитку 

23 Організація роботи учнівського 

самоврядування щодо підготовки  

до зими: заклеїти вікна в 

кімнатах  та побутових 

приміщеннях. 

 листопад 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М., 

учнівська 

радагуртожику 

24 Організація роботи щодо 

формування санітарно-

гігієнічних навичок учнів. 

        щодня 

 

Хорошко С.Л. 

 

25 Залучення лідерів органів 

учнівського самоврядування до 

систематичного проведення 

рейдів контролю щодо 

збереження води, електроенергії, 

санітарного стану кімнат.  

щочетверга 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М., 

учнівська рада 

гуртожитку 

26 Започаткувати скриньку: 

«Відверта розмова». протягом року 

Хорошко С.Л., 

Стариченко О.А., 

класні керівники 

Превентивне виховання 

1. Написання психолого-

педагогічних характеристик 

учнів. 

 вересень 

Хорошко С.Л. 

2. Ведення щоденника 

педагогічних спостережень. 
протягом року 

Хорошко С.Л. 

3. Індивідуальні бесіди з учнями, 

їх батьками, вивчення 

особистих справ, анкетування 

з метою виявлення учнів, 

схильних до правопорушень. 

   вересень -

жовтень 

Хорошко С.Л. 

Стариченко О.А. 
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4. Бесіди, лекції з учнями із 

запрошенням працівників 

правоохоронних органів. 

протягом року 

 

Хорошко С.Л. 

 

5. Участь у Всеукраїнському 

тижні права. 
 грудень 

Хорошко С.Л. 

 

6. Вікторина: «Чи знаєш ти 

закон?». 
жовтень 

Хорошко С.Л. 

7. Організація індивідуальної 

виховної роботи  з учнями, 

схильними до правопорушень. 

протягом року 

 

Хорошко С.Л. 

 

8. Круглий стіл «Наркотики у 

молодому середовищі». 
  листопад 

Хорошко С.Л. 

 

9. Тематична бесіда «За хмарою 

тютюнового диму». 
 грудень 

Хорошко С.Л. 

 

10. Формувати в учнів потребу в 

здоровому способі життя, 

виховувати прагнення і 

готовність  до позбавлення 

негативних рис характеру 

шляхом самовиховання. 

Формування здорового 

способу життя, профілактика 

алкоголізму,наркоманії, 

токсикоманії. 

постійно 

 

Хорошко С.Л. 

 

Формування здорового способу життя 

1. Вивчити медичні картки учнів,  

яких зараховано на перший 

курс. 

до 01.10.2016 

Хорошко С.Л. 

2. Здійснити психолого-

педагогічний аналіз з метою 

виявлення  учнів, схильних до 

вживання спиртних напоїв, 

наркотичних та токсичних 

речовин, куріння. 

до 01.10.2016 

Хорошко С.Л., 

Стариченко О.А. 

3. Виставка науково-популярної 

літератури «За здоровий спосіб 

життя». 

 жовтень 

Хорошко С.Л., 

Олкова С.Л. 

4. Брати участь у заходах до Дня 

здоров`я. 
 вересень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

5. Організація заходів з охорони 

життя та здоров`я учнів. 

Провести бесіди з учнями: 

«Дотримання правил 

дорожнього руху під час 

 

 

 

 

      вересень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 
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поїздок »; «Шкідливість 

вживання алкоголю, 

наркотичних засобів та 

тютюнопаління»; 

 «Санітарно-гігієнічні вимоги 

до учнів»; 

 «Дотримання правил безпеки 

під час зимових і літніх 

канікул»; «Харчування і 

здоров`я»; «Інфекційні 

хвороби», «Обережно, грип».  

 

      жовтень 

 

      вересень 

 

      грудень 

      травень 

      січень 

      лютий    

      жовтень 

6. Організація спортивних розваг 

«Весела естафета», « Козацькі 

розваги», «Спортивний брейн-

ринг» та інші. 

      вересень  

      жовтень 

      квітень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

7. Організувати шашковий та 

тенісний турніри. 
раз на місяць 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

8. Залучити в спортивні секції 

учнів, які проживають в 

гуртожитку (футбол, баскетбол, 

настільний теніс).  

     вересень 

Хорошко С.Л., 

Коломієць В.Г. 

9. Провести годину спілкування 

для учнів І курсу, з 

працівниками молодіжного 

клубу «БУМ»: 

-«Профілактика негативних 

явищ серед молоді (наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління)». 

 

     жовтень 

Хорошко С.Л., 

рада 

гуртожитку,президент 

молодіжної 

організації «БУМ» 

10. Взяти участь в акції «Молодь 

проти СНІДУ». 
     грудень 

Хорошко С.Л. 

Півненко Л.П. 

11. Провести бесіди:  

- «Я обираю здоровий спосіб 

життя»; 

«Гострі респіраторні 

захворювання: профілактика, 

перші симптоми, що робити». 

 

     грудень 

 

     жовтень 

Хорошко С.Л. 

12. Урок здоров`я і краси: 

«Особиста гігієна». 
     вересень 

Хорошко С.Л. 

13. Оформити колаж: «Зробити 

свій вибір на користь 

здоров`ю». 

     лютий 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

14. Виховна година «Шкідливі      березень Хорошко С.Л. 
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звички-самоствердження чи 

шлях до прірви». 

15. Урок гендерної 

грамотності:»Ми всі різні,але 

рівні». 

     березень 

 

Хорошко С.Л 

Олкова С.Л 

 

17. Залучити до співпраці 

спеціалістів Української лікарні 

та КЗ ОРР «Обухівський РЦ 

ПМСД» відповідно до проекту 

«Разом до здоров‖я». 

протягом року 

Хорошко С.О 

Півненко Л. П. 

Стариченко О.А 

Трудове виховання 

1. Проводити  бесіди з приводу 

економії води, електроенергії, 

бережного ставлення до майна 

гуртожитку  та ліцею: 

- «Бережіть електроенергію»; 

- «Як правильно користуватися  

душем»; 

- «Ціна краплини води» та 

інше. 

постійно 

Хорошко С.Л. 

2. Круглий стіл. «Що я можу 

сказати і хочу змінити в 

гуртожитку, моя участь у 

вирішенні побутових та 

господарських питань у 

родині». 

 вересень 

Хорошко С.Л. 

3. Організувати роботи по 

прибиранню кімнат і перевірці 

чистоти. 

     щодня 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

4. Генеральне прибирання в 

гуртожитку. 
остання середа 

місяця 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М., 

рада гуртожитку 

5. Систематичне проведення 

рейдів контролю щодо 

збереження води, 

електроенергії, майна 

гуртожитку, чистоти кімнат. 

кожен четвер 

Хорошко С.Л., 

Півненко Л.П., 

рада гуртожитку 

6. Взяти участь у виставці 

художньої і технічної творчості 

уліцеї. 

      лютий 

Хорошко С.Л., 

майстри виробничого 

навчання 

7. Взяти участь в ремонті та 

належному утриманні кімнат 

гуртожитку. 

Благоустрій території 

     постійно 

Хорошко С.Л., 

Цибка В.М., 

рада гуртожитку 
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гуртожитку. 

8. Екологічні акції: 

- «Чисте подвір`я»; 

- «Чисте місто». 

    

     жовтень 

     квітень   

                              

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

9. Екскурсія на природу, щоб 

зібрати лікарські рослини. 
    червень 

Хорошко С.Л., рада 

гуртожитку 

Родинно - сімейне виховання 

1. Встановлення контакту з 

батьками вихованців шляхом 

зустрічей, телефонних 

розмов,відвідування сімей 

учнів. 

протягом року 

Хорошко С.Л. 

2. Консультації для батьків з 

питань виконання правил 

внутрішнього розпорядку 

гуртожитку. 

протягом року 

Хорошко С.Л. 

3. Поновити банк даннихучнів І 

курсу, які стоять на обліку у 

ліцеї та поліції. 

     вересень 

Хорошко С.Л. 

4. Залучити учнів, що стоять на 

обліку до організованного 

дозвілля. 

протягом року 

Хорошко С.Л. 

5. Диспут: « Ідеал і його місце в 

житті людини». 
     лютий 

Олкова С.Л 

Хорошко С.О 

Національно-патріотичне виховання 

1. Колаж «Мій рідний крайні з чим 

не порівняти». 
    вересень 

Хорошко С.Л. 

2. Вивчення традицій рідного краю 

- 

віртуальні екскурсії з 

«відвідуванням» видатних місць 

Києва. 

    жовтень 

Хорошко С.Л. 

3. Взяти участь у міських  заходах 

до річниці визволення України 

від німецько-фашистських 

загарбників. Перегляд художніх, 

документальних фільмів. 

    жовтень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

4. Виховна  година: «Небесна 

сотня-герої нашого часу». 
листопад 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

5. Тематичний вечір 

«Афганістанболить в душі 

моїй». Зустріч з воїнами 

     лютий 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 
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інтернаціоналістами.  

6. Прийняти участь у 

Всеукраїнських акціях :«Лист 

пораненому» та «Хвиля 

доброти». 

     лютий 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

7. Прийняти участь у I етапі «Герої 

АТО-випускники,учні та 

викладачі ліцею» соціального 

проекту: «Герої АТО.Київщина» 

протягом 

навчального 

року 

Хорошко С.Л., 

Олкова С.Л. 

8. Взяти участь у проведенні 

Шевченківських днів у ліцеї. 

Виховна година: «Слухай голос 

безсмертного Тараса». 

 березень 

 

Хорошко С.Л. 

9. Взяти участь у акції 

«Пам`ять»,присвячена  72-й 

річниці Перемоги у Другій 

світовій війні. 

травень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

10. Поетична вітальна «Україно! Ти  

моя молитва!». 
квітень 

Хорошко С.Л. 

11. Тематичний вечір «Дзвони 

пам`яті» до річниці 

Чорнобильської трагедії. 

квітень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

12. Провести вечір пам’яті жертв 

голодомору  «Прости нас 

пам’ять, прости». 

  листопад 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

13. Взяти участь у заходах 

присвячених Дню соборності 

України. 

Виховна година «Сонце 

єдності,сонце соборності». 

      січень 

Хорошко С.Л., рада 

гуртожитку 

14. Виховна година «Україна –

єдина,свята». 
 вересень 

Хорошко С.Л 

Художньо естетичне виховання 

1. Взяти участь у святі до Дня 

працівника освіти: 

 конкурс - стіннівок; 

 конкурс-виставка 

виробівзприродного матеріалу. 

жовтень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

2. Участь у тижні першокурсника 

«Роки в ліцеї – часточка нашого 

життя». 

 листопад 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

3. Інтелектуальні ігри. 

«Інтелектуальне казино». 

Вікторина: «Що?Де?Коли?». 

протягом 

року 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 
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Літературна регата. 

4. Вечір відпочинку: «Ми шукаємо 

таланти». 
 жовтень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

5. Театралізовані дійства до свята 

народного календаря: 

Святий Миколай; Різдво, 

різдвяні гадання. 

  грудень, 

січень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

6. Літературно-музична 

композиція «День Закоханих». 
лютий 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

7. Майстер – клас «Сервіровка 

банкетного столу», 

«Приготування святкових 

страв». 

на протязі 

року 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

Моральне виховання 

1. Конкурсна програма: 

«Милосердя в нашому житті». 
квітень 

Хорошко С.Л., 

рада гуртожитку 

2. Індивідуальні бесіди: «Вільний 

час: простір для розвитку 

здібностей». 

протягом 

року 

Хорошко С.Л. 

3. Діалог «Людське життя - 

найвища  цінність», з учнями які 

мешкають у гуртожитку. 

березень 

Хорошко С.Л. 

4. Моделювання виховних 

ситуацій «Етика мобільного 

зв`язку». 

протягом 

року 

Хорошко С.Л. 

5. Проведення засідання круглого 

столу «Моральна чистота 

стосунків між юнаком та 

дівчиною», в рамках клубу: 

«Я+Ти=сім’Я». 

   листопад 

Хорошко С.Л., 

Стариченко О.А. 

Олкова С.Л 

6. Провести бесіди: 

- «Позбуваємося агресії»; 

- «Керуємо своїми емоціями»; 

- «Гарні манери - прикраса 

людина»; 

- «Етикет і ми». 

 

      січень 

  березень 

       

      квітень 

 

      травень 

Хорошко С.Л. 

Здійснення соціальної роботи з учнями 

1. Поновити банк даних 

категорійних дітей:діти-

сироти;діти,позбавленні 

батьківського піклування;діти із 

малозабезпечених та 

 вересень 

Хорошко С.Л. 
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багатодітних 

сімей;напівсироти;діти, які 

постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, діти з інвалідністю. 

2. Періодичний збір інформації 

про успішність учнів, поведінки 

на уроках. 

протягом 

року 

Хорошко С.Л. 

3. Залучити дітей,які потребують 

підвищеної педагогічної уваги 

до занять у гуртках,секціях,до 

суспільно-корисних робіт. 

вересень 

Хорошко С.Л 

 

Вихователь гуртожитку       Л.С. Хорошко  
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Додаток 2 
План роботи Ради гуртожитку                                                                                 

ДПТНЗ «Володарський професійний  аграрний ліцей» 

І. Організаційно-масова робота. 

Завдання: 

 сформувати органи учнівського самоврядування в гуртожитку та 

забезпечити їх діяльність; 

 створити умови для розвитку самоуправління, лідерських і 

організаційних якостей особистості; 

 сприяти реалізації учнівських ініціатив з покращення умов 

проживання і дозвілля учнів в гуртожитку. 

 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

1.1 Підготувати та провести 
загальні збори учнів, що 
проживають у гуртожитку: 

   

  «Гуртожиток – мій дім і 
 я – господар в нім»; 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею 

 

  «Гуртожиток – територія 
добра і правопорядку»; 

Грудень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею 

 

  «Турбота про  
гуртожиток – обов’язок 
його мешканців». 

Квітень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею 

 

1.2 Сформувати раду гуртожитку, 
розподілити обов’язки між її 
членами. 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

1.3 Скласти план роботи ради 
гуртожитку на 2017-2018 
навчальний рік, узгодити його 
з річним планом ліцею та 
забезпечити своєчасне його 
виконання. 

До 
20.09.17 р. 

Голова ради 
гуртожитку 
спільно з 
заступником 
директора з ВР 
(ЗВР), 
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вихователем 
гуртожитку 

1.4 Забезпечити систематичне 
проведення засідань ради 
гуртожитку. 

Не рідше 1 
разу на 
місяць 

Голова ради 
гуртожитку 

 

1.5 Організувати навчання членів 
ради гуртожитку в ліцейній 
школі «Активіст». 

1 раз на 
квартал 

Голова ради 
гуртожитку 
спільно з 
головою РУС 

 

1.6 Організувати зустрічі 
мешканців гуртожитку з 
адміністрацією ліцею. 

Не рідше 1 
разу на 
квартал 

Голова ради 
гуртожитку 
спільно з ЗВР 

 

 

ІІ. Житлово-побутова робота. 

Завдання: 

 сприяти створенню належних житлово-побутових умов 

проживання; 

 виховувати почуття відповідальності за збереження майна 

гуртожитку, раціональне використання електроенергії, води. 

 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

2.1 Спільно з керівництвом 
гуртожитку організувати 
поселення учнів у гуртожиток. 

Вересень Рада 
гуртожитку 

 

2.2 Ознайомити учнів із 
правилами внутрішнього 
розпорядку гуртожитку, 
правами та обов’язками 
мешканців гуртожитку. 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

2.3 Організувати чергування учнів 
в гуртожитку.  
З цією метою: 

   

  скласти графік 
чергування; 

До 05 
вересня 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  ознайомити учнів з 
обов’язками чергового; 

До 05 
вересня 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
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гуртожитку 
  забезпечити здійснення 

контролю за якістю 
чергування. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

2.4 Організувати проведення 
огляду-конкурсу «Краща 
кімната гуртожитку». З цією 
метою: 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею та 
учпрофкомом 

 

  ознайомити учнів з 
Положенням про огляд-
конкурс; 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею та 
учпрофкомом 

 

  поновити склад журі 
огляду-конкурсу; 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею та 
учпрофкомом 

 

  забезпечти своєчасне 
підведення підсумків 
огляду-конкурсу згідно 
Положення. 

1 раз на 
місяць 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
адміністрацією 
ліцею та 
учпрофкомом 

 

2.5 Організувати учнів на 
прибирання території, 
прилеглої до гуртожитку. З 
цією метою: 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

  встановити єдиний день 
для спільного 
прибирання території – 
четвер; 

Щотижня  Рада 
гуртожитку 

 

  визначити обов’язки 
чергових учнів з 
проведення щоденного 
прибирання території. 

Вересень Рада 
гуртожитку 
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2.6 Організувати учнів на 
проведення трудових акцій з 
упорядкування території: 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

  «Листя»; Жовтень Рада 
гуртожитку 

 

  «Готуйсь до зими»; Вересень-
жовтень 

Рада 
гуртожитку 

 

  «Весняна толока». Квітень Рада 
гуртожитку 

 

2.7 Ознайомити учнів з правилами 
користування місцями, 
предметами та інвентарем 
загального користування. 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 

 

2.8 Створити мобільну ремонтну 
бригаду «Своїми руками» для 
здійснення поточного ремонту 
меблів, дверей, інвентарю. 

Вересень, 
протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
комендантом 
гуртожитку 

 

2.9 Організувати учнів на 
проведення щорічних 
косметичних ремонтів 
житлових кімнат. 

Травень-
червень 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
комендантом 
гуртожитку 

 

 

ІІІ. Культурно-масова робота. 

Завдання: 

 спільно з педагогічним колективом ліцею організовувати змістовне 

дозвілля учнів; 

 навчати учнів самостійно організовувати різноманітні заходи: 

свята, вечори, конкурси, розважальні програми. 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

3.1 Організувати учнів на участь у 
роботі гуртків художньої 
самодіяльності, декоративно-
ужиткового мистецтва. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 
спільно з 
керівниками 
гуртків 

 

3.2 Організувати учнів на 
підготовку та проведення 
традиційних свят: 

 Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 
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  «Давайте 
познайомимось»; 

Вересень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Нумо, хлопці» (до Дня 
захисників України); 

Жовтень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Андріївські вечорниці»; Грудень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Новий рік на поріг»; Січень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Кохання з першого 
погляду» (до Дня 
Святого Валентина); 

Лютий Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Воістину небесна і 
земна – жінка!» (до 8 
березня Міжнародного 
дня жінки); 

Березень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Сміймося від душі» (до 
Дня сміху). 

Квітень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

3.3 Організувати проведення 
колективних днів іменинника. 

Щомісяця Рада 
гуртожитку 
спільно з 
учпрофкомом 

 

3.4 Організувати проведення 
молодіжної дискотеки. 

Щотижня, 
четвер 

Рада 
гуртожитку 
спільно з РУС 
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3.5 Провести творчі конкурси:    

  «Осінні барви» 
(виготовлення 
тематичних композицій 
з осінніх квітів, листя та 
плодів); 

Жовтень Рада 
гуртожитку  
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Новорічна екібана» 
(виготовлення 
новорічних віночків-
оберегів); 

Грудень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

  «Валентинок». Лютий Рада 
гуртожитку 
спільно з 
вихователем 
гуртожитку 

 

3.6 Організувати зустрічі у 
«Літературній світлиці»: 

   

  «Образ України у 
творчості сучасників»; 

Січень Рада 
гуртожитку 
спільно з 
бібліотекарем 

 

  «Про кохання мовою 
віршів»; 

Лютий Рада 
гуртожитку 
спільно з 
бібліотекарем 

 

  «Доторкнемося до 
подвигу серцем» 
(сучасна поезія про 
героїв АТО). 

Листопад Рада 
гуртожитку 
спільно з 
бібліотекарем 

 

3.7 Акція:    

  «Зі святом, вчителю!» 
(привітання педагогічних 
працівників ліцею з їх 
професійним святом); 

Жовтень Рада 
гуртожитку 

 

  «Подаруй свято тому, 
хто поруч» (привітання 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,  з днем 

Грудень Рада 
гуртожитку, 
учпрофком 
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Святого Миколая». 

3.8 Організувати проведення 
майстер-класів: 

   

  з вишивання хрестом та 
бісером; 

Вересень ЗВР, Рада 
гуртожитку 

 

  з в’язання гачком та 
спицями. 

Жовтень ЗВР, Рада 
гуртожитку 

 

 

ІV. Спортивно-масова робота. Робота з утвердження серед мешканців 

гуртожитку здорового способу життя. 

Завдання: 

 пропагувати здоровий спосіб життя; 

 залучати учнів до активних занять фізкультурою та спортом; 

 спільно з викладачами фізичної культури організовувати проведення 

днів здоров’я, спортивних змагань. 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

4.1 Обладнати для учнів, що 
проживають в гуртожитку, 
кімнату для занять спортом. 

Вересень Рада 
гуртожитку, 
керівник 
фізвиховання, 
комендант 
гуртожитку 

 

4.2 Залучати учнів до 
проведення ранкової 
фіззарядки. З цією метою: 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку 
спільно з 
керівником 
фізвиховання 

 

  провести годину 
спілкування «Ранкова 
фіззарядка: за і 
проти»; 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
керівником 
фізвиховання 

 

  підготувати 
інструкторів з 
проведення ранкової 
гімнастики. 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
керівником 
фізвиховання 

 

4.3 Організувати в гуртожитку 
роботу спортивних секцій: 

 з настільного тенісу; 

 шашок-шахмат. 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
керівником 
фізвиховання  

 

4.4 Залучати учнів до роботи в 
спортивних секціях: 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку, 
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 з волейболу; 

 з баскетболу; 

 футболу. 

керівник 
фізвиховання 

4.5 Підготувати та провести 
спортивно-розважальні 
програми: 

   

  «Козацькому роду 
нема переводу» (до 
Дня українського 
козацтва); 

Жовтень Рада 
гуртожитку, 
керівник 
фізвиховання 

 

  «Важко в навчанні – 
легко в бою» (до Дня 
Збройних Сил 
України). 

Грудень Рада 
гуртожитку, 
викладач 
Захисту Вітчизни 

 

4.6 З метою формування в учнів 
навичок здорового способу 
життя провести: 

   

4.6.1 зустрічі з лікарем:    
  «Вплив алкоголю на 

здоров’я підлітка»; 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
медпрацівником 

 

  «Нікотинова 
залежність: як 
позбутись?»; 

Листопад Рада гуртожитку 
спільно з 
медпрацівником 

 

  «СНІД – як 
вберегтись?»; 

Грудень Рада гуртожитку 
спільно з 
медпрацівником 

 

  «Шкідливі звички і 
репродуктивне 
здоров’я людини»; 

Лютий Рада гуртожитку 
спільно з 
медпрацівником 

 

  «Ранні статеві 
відносини і їх 
наслідки». 

Квітень Рада гуртожитку 
спільно з 
медпрацівником 

 

4.6.2 розмови «один на один»:    
  «Венеричні 

захворювання: 
причини, симптоми, 
наслідки»; 

Протягом 
року 

 
Рада гуртожитку 
спільно із 
соціально-
психологічною 
службою, 
медпрацівником 

 

  «Як не потрапити в 
алкогольну 
залежність»; 

Протягом 
року 
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  «Тютюнокуріння і 
материнство». 

Протягом 
року 

 

4.6.3 акції:    
  «Ми за здоровий 

спосіб життя»; 

Грудень Рада гуртожитку  

  «Обміняй цигарку на 
цукерку»; 

Листопад Рада гуртожитку  

  «Скажи курінню «Ні!». Квітень Рада гуртожитку  

4.7 Видати просвітницькі 
стіннівки: 

   

  «Бути здоровим – 
модно!»; 

Жовтень Рада гуртожитку  

  «Шкідливі звички – 
наші вороги». 

Січень Рада гуртожитку  

 

V. Робота з дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки 

життєдіяльності. 

Завдання: 

 створити безпечні умови проживання учнів у гуртожитку; 

 формувати в учнів навички особистої гігієни; 

 виховувати відповідальне ставлення до свого життя та здоров’я, 

до життя і здоров’я інших людей. 

 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

5.1 Спільно з відповідальними 
особами гуртожитку дбати 
про створення безпечних 
умов проживання. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

5.2 Надавати організаційну 
допомогу вихователю, 
медпрацівнику, інженеру з 
охорони праці у проведенні 
інструктажів з безпеки 
життєдіяльності: 

   

  «Правила безпеки 
життєдіяльності в 
гуртожитку та 
прилеглій території»; 

Вересень  Рада гуртожитку  
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  «Правила 
користування 
електронагрівальними 
пристроями»; 

1 раз на 
семестр 

Рада гуртожитку  

  «Правила 
протипожежної 
безпеки»; 

1 раз на 
семестр 

Рада гуртожитку  

  «Правила поведінки у 
надзвичайних 
ситуаціях»; 

1 раз на 
семестр 

Рада гуртожитку  

  «Правила зберігання 
продуктів 
харчування». 

1 раз на 
семестр 

Рада гуртожитку  

5.3 Організувати зустічі з 
медпрацівником ліцею: 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

  «Особиста гігієна 
дівчини (хлопця)» - 
окремо для хлопців і 
дівчат; 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

  «Як правильно 
доглядати за зубами?» 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

  «Інфекційні хвороби: 
як не захворіти?» 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

  «Венеричні хвороби: 
шляхи зараження, 
симптоми, лікування» 
(окремо для хлопців та 
дівчат). 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

5.4 Організувати проведення 
рейдів-перевірок  

   

  санітарного стану 
житлових кімнат; 

1 раз на 
тиждень 

Рада гуртожитку  

  санітарного стану 
приміщень загального 
користування; 

1 раз на 
тиждень 

Рада гуртожитку  

  дотримання правил 
особистої гігієни 
(наявність засобів 
гігієни, своєчасна 
заміна постільної 
білизни, наявність 

1 раз на 
місяць 

Рада гуртожитку  
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змінного взуття). 
5.5 Організувати ведення 

«Екрану чистоти». 
Протягом 
року 

Рада гуртожитку  

 

VІ. Робота з формування свідомої дисципліни та порядку. 

Завдання: 

 підвищувати рівень правової культури учнів; 

 виробляти в учнів навички і звички високоморальної поведінки; 

 формувати в учнів негативне і нетерпиме ставлення до проявів 

девіантної поведінки та аморальних вчинків. 

 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

6.1 Ознайомити учнів з правами 
та обов’язками мешканців 
гуртожитку. 

Вересень Рада 
гуртожитку 

 

6.2 Спільно з вихователем 
контролювати поведінку 
учнів, дотримання ними 
розпорядку дня, правил 
проживання. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

6.3 Здійснювати контроль за 
дотриманням мешканцями 
гуртожитку нормативних 
актів про заборону 
тютюнокуріння та розпиття 
спиртних напоїв на території 
та приміщеннях навчального 
закладу. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

6.4 З метою проведення 
індивідуальної роботи з 
учнями, схильними до 
правопорушень, провести. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

6.4.1 бесіди: 

 «Не буває прав без 
обов’язків»; 

 «Наслідки 
неправомірних дій»; 

 «Твої права 
закінчуються там, де 
починаються права 
іншої людини»; 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 
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 «Алгоколь і 
правопорушення»; 

6.4.2 заслуховувати на засіданні 
ради гуртожитку 
персональні справи учнів-
порушників, режиму роботи 
гуртожитку, правил 
співжиття. 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

6.5 Проводити рейди: 
«Дозвілля», «Урок». 

Протягом 
року 

Рада 
гуртожитку 

 

6.6 Провести акції:    
  «День без куріння»; Листопад  Рада 

гуртожитку 
 

  «Ми за здоровий 
спосіб життя». 

Травень Рада 
гуртожитку 

 

6.7 Спільно з адміністрацією 
ліцею організувати зустрічі 
мешканців гуртожитку з 
працівниками ювенальної 
превенції Володарського 
відділу поліції: 

   

  «Навіщо знати 
закони»; 

Жовтень Рада 
гуртожитку 

 

  «Адміністративна і 
кримінальна 
відповідальність 
неповнолітніх». 

Лютий Рада 
гуртожитку 

 

 

VІІ. Робота із соціального захисту учнів. 

Завдання: 

 сприяти соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 сприяти створенню належних умов проживання дітей особливого 

обліку; 

 формувати в учнів навички самообслуговування; 

 залучати учнів до покращення умов проживання в гуртожитку.. 

  

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Примітка 

7.1 Своєчасно виявляти учнів, як 
потрапили у складні життєві 
обставини, створити спільно 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
вихователем, 
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із соціальною службою 
ліцею банк даних таких 
учнів.  

комендантом 

7.2 Забезпечити першочергове 
поселення в гуртожиток 
дітей особливого обліку. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку 
спільно із 
соціальним 
педагогом 

 

7.3 Надавати допомогу учням 
особливого обліку в 
облаштуванні житлових 
кімнат необхідними 
меблями, м’яким 
інвентарем. 

Вересень Рада гуртожитку 
спільно з 
комендантом 

 

7.4 Надавати дітям особливого 
обліку допомогу у 
придбанні одягу, взуття, 
навчального приладдя. З 
цією метою провести акції 
милосердя «Діти-дітям», 
«Допоможи тому, хто 
поруч», благочинні ярмарки. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку 
спільно з Радою 
учнівського 
самоврядування 

 

7.5 Залучати дітей особливого 
обліку до виконання 
громадських доручень, до 
участі у гуртках та 
спортивних секціях, до 
підготовки та проведення 
свят, конкурсів, тощо. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку 
спільно з 
вихователем, 
керівниками 
гуртків, 
спортсекцій 

 

7.6 Організувати привітання 
дітей особливого обліку з 
днем народження, Новим 
роком та Різдвом 
Христовим. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку 
спільно з 
учпрофкомом 

 

7.7 Ініціювати, у разі потреби, 
надання матеріальної 
допомоги із 
стипендіального фонду, 
коштів учпрофкому учням з 
числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, дітям із 
малозабезпечених сімей. 

Протягом 
року 

Рада гуртожитку  
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Додаток  3 

План роботи щодо профілактики злочинів та правопорушень                  

 ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» 2016 – 2017 н. р. 

№ 

з/п 

Виховні заходи  Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Скласти списки учнів, схильних до 

правопорушень, згідно з даними класних 

керівників. 

Жовтень 

2016 

ВО ЗД з ВР 

2. Забезпечення взаємодії з 

правоохоронними органами, службами у 

справах дітей та медичними установами 

з метою підвищення рівня ефективності 

роботи з профілактики правопорушень 

та негативних проявів серед учнівської 

молоді. 

Постійно  ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н 

3. Забезпечення своєчасного виявлення 

сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, ведення їх обліку, 

здійснення систематичної перевірки 

умов утримання та виховання в них 

неповнолітніх. 

Жовтень 

2016 

ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н 

4. Проведення семінарів для педагогічних 

працівників, які організують роботу з 

питань профілактики злочинності, 

пияцтва, наркоманії та тютюнопаління 

серед учнів. 

Протягом 

навчального 

року 

ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н 

5. Визначення ефективних форм та методів 

роботи щодо профілактики 

правопорушень, пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед неповнолітніх. 

Раз на 

семестр 

ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н 

6. Організація  тематичних акцій, 

конкурсів, виховних заходів з питань 

профілактики правопорушень серед 

учнів, задля запобігання вживанню 

спиртних напоїв, наркотичних та 

психотропних речовин. 

Проятягом 

навчального 

року 

ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н 

7. Забезпечення висвітлення на сайті ліцею 

заходів для учнів та батьків з питань 

пропаганди здорового способу життя, 

правової освіти, запобігання негативним 

проявам у поведінці. 

 

Постійно ВО ЗД з ВР 
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8. Використання в роботі відеофільмів, 

фотоматеріалів для підвищення 

ефективності профілактичної роботи у 

сфері протидії злочинності та 

негативним проявам в учнівському 

середовищі. 

 

Постійно ВО ЗД з ВР, 

Вихователі 

гуртожитку 

9. Виявити та проаналізувати  причин 

правопорушень неповнолітніх як 

підґрунтя соціально-педагогічної роботи 

з молоддю щодо профілактики 

злочинності. 

 

Раз на 

семестр 

ВО ЗД з ВР, 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

Вихователі 

10.  Проводити індивідуальну  роботу з  

учнями, які  потребують  особливої  

педагогічної  уваги. 

 

 

 

Постійно  Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

11. Проведення профілактичних рейдів по 

виявленню неповнолітніх, які 

ухиляються від навчання, порушують 

норми моралі. 

 

 

Раз на 

семестр 

2017 

ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

12. Проведення заходів до Всеукраїнського 

тижня права.  

 

 

Листопад Викладач 

правознавства. 

13. Проведення акції «Молодь проти 

наркоманії та СНІДу» та Тижня «За 

здоровий спосіб життя»  

 

 

Грудень  ВО ЗД з ВР,  

Психолог. 

14. Організація та проведення 

індивідуальної виховної роботи щодо 

недопущення неправомірної поведінки 

серед учнів, випадків знущання, 

агресивної поведінки, бійок. 

 

Постійно ВО ЗД з ВР, 

Психолог, 

вихователі. 
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15. Залучати до проведення профілактичних 

заходів представників учнівського  

самоврядування шляхом  участі у роботі 

комісії з дисципліни та порядку, загонах 

юних інспекторів дорожнього руху, 

юнацьких добровільних пожежних 

дружин та різних формах 

природоохоронної роботи. 

 

 

Постійно ВО ЗД з ВР, 

Учнівське 

самоврядування. 

16. Проводити серед неповнолітніх 

інформаційно-просвітницьку роботу, 

спрямовану на формування соціально 

позитивного способу життя. 

Постійно ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

17.  Підвищити ефективність індивідуальної 

корекційної роботи з педагогічно 

занедбаними дітьми та підлітками, які 

вже скоювали протиправні дії,  

посилити корекційну роботу з учнями, 

які мають ознаки агресивної поведінки, 

забезпечити належний психолого-

педагогічний супровід неповнолітніх, 

які можуть легко піддаватися  впливу 

несприятливих зовнішніх обставин. 

 

Постійно  ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

18. Розмістити  у   загальноосвітніх  

навчальних  закладах  кутки  правових  

знань. 

 

Постійно  ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

19.  Забезпечити збільшення кількості учнів, 

схильних  до  правопорушень, до роботи 

в гуртках за   напрямами. 

 

Постійно  ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  

20 Вжити заходів щодо підвищення рівня 

психолого-педагогічного супроводу 

учнів  «групи ризику». 

 

Постійно  ВО ЗД з ВР, 

Класні  керівники, 

майстри в/н, 

вихователі.  
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Додаток 4 

План                                                                                                                            

профілактичної роботи з учнями «групи ризику» 

 

Дармостук Людмила Сергіївна,  

практичний психолог  

КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

 

№

№ 

з/п 

Зміст роботи 
Термін 

проведення 

З ким 

проводилась 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

 

 

 

 

4

. 

 

 

 

Виявлення дітей, що мають труднощі в 

навчанні, проблеми у поведінці й ознаки 

емоційних розладів як можливої «групи 

ризику» містять: 

бесіди з класними керівниками і 

вчителями-предметниками; 

спостереження у групах; 

тестування, соціометричне обстеження, 

аналіз анкет. 

 

Оновлення списків дітей з девіантною 

поведінкою (на обліку та ― групи ризику ‖) та 

асоціальних сімей. 

 

Робота із учнями з девіантною 

поведінкою: 

Психодіагностика особливостей 

особистості: 

вивчення самооцінки (тест Дембо - 

Рубінштейн); 

вивчення міжособистісних стосунків 

(«Малюнок сім’ї», «Дім. Дерево. Людина», 

«Кактус», соціометрія); 

вивчення особливостей особистості 

(«Акцентуації характеру О.О.Зворикіна», 

«Визначення агресивності Басса – Даркі», 

«САН»); 

аналіз результатів обстеження, 

складання рекомендацій для класних 

керівників, батьків; 

відпрацювання спільних із класним 

керівником та батьками стратегій роботи з 

дитиною; 

індивідуальне консультування дітей з 

вересень 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учні 

 

 

учні 

 

 

 

 

 

 

учні 
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5

. 

девіантною поведінкою. 

 

Робота з батьками: 

відвідування батьків удома; 

індивідуальне консультування: 

рекомендації з оптимізації стосунків батьків і 

дітей, зміни, у разі потреби, стилю 

виховання,  

 

Робота з педагогічними працівниками: 

вибір індивідуального педагогічного 

стилю спілкування з кожним учнем; 

заохочення до позашкільної діяльності, 

створення «ситуації успіху»; 

індивідуальні бесіди і консультації з 

педагогами за результатами тестувань, 

спостережень; 

Ведення карток індивідуального 

спостереження дітей з девіантною 

поведінкою та «групи ризику». 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні 

працівники 
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Додаток 5 

БЕСІДА                                                                                                                                           

ТЕМА: «БАТЬКИ і ДІТИ» 

 

Кригіна Галина Михайлівна 

вихователь ДНЗ «Білоцерківське 

 професійно-технічне училище ім. П.Р.Поповича»  

 

Мета: Обговорити проблеми  виховання; ознайомити  батьків із можливими  

           конфліктами між дітьми й батьками. 

 

Сім’я – це те первинне середовище,  

де людина повинна вчитися творити  

добро. 

                                                                                            В.О.Сухомлинський 

Перебіг бесіди: 

 1. Вступне слово вихователя: Виховання людини – важливий 

обов’язок кожного. Ви, шановні батьки, живете для того, щоб відобразити 

себе у дитині, щоб жити в її прагненнях і праці. У цьому високе щастя  й сенс 

життя. Якщо ви хочете залишитися у серці людському – виховуйте своїх 

дітей. 

 Батьки і діти – вічна проблема, пошуки раціонального розв’язання якої  

й становить, по суті, серцевину, ядро родинної педагогіки. 

 До обов’язку батьків входить любити та належно виховувати своїх 

дітей, дбати про них, ввести в самостійне життя, давши відповідну  

професію, матеріальну допомогу. Діти в свою чергу, повинні любити й 

поважати батьків, прислуховуватися до їхніх порад, піклуватися про них у 

старості. Така об’єктивна закономірність людського життя. 

В.О. Сухомлинський писав: «У наші дні немає важливішого у сфері 

виховання завдання, ніж навчити батька й матір  виховувати своїх дітей». 

Мудрість  влади батька й матері – це передусім їх здатність зрозуміти 

душу дитини, найти слова підтримки, повірити в її силу та можливості, 

підказати правильну лінію поведінки. 

Вихователь: 

 Шановні батьки !  Давайте об’єднаємося в 3 групи. Кожна група 

отримує педагогічну ситуацію. Групи обговорюють та  пропонують шляхи 

вирішення даної ситуації. 

Ситуація № 1.  

Останнім часом ваш син став грубити, замкнувся в собі. 

Ситуація № 2. Ваш син повернувся додому  напідпитку. З кишені випали 

цигарки та  пакетик з невідомою речовиною. 

Ситуація № 3. Ваш син не приїхав на вихідні  додому. Причину називати 

відмовляється. 

Вихователь:  
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Пам’ятайте: кожна дитина яскрава й унікальна індивідуальність. Виховуючи 

дитину, вчіться володіти собою. Намагайтеся знайти в дитині позитивні риси, 

вмійте бачити  її достоїнства. Виховуйте в собі терпіння, пам’ятайте, в народі 

кажуть : «Яке дерево, такі  в нього квіточки, які батьки, такі діточки». 
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  Додаток 6 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ                                                                                     

«ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ» 

 

Кригіна Галина Михайлівна 

вихователь ДНЗ «Білоцерківське 

 професійно-технічне училище ім. П.Р.Поповича»  

 

Мета: Вивчення оцінки батьками діяльності колективу гуртожитку з питань 

виховання та  організації умов проживання учнів. 

 

 1. Зустріч батьків:                 

 

                  13
00

 – 13
30

 год.                                                 – вихователь 

 

          2. Екскурсія  гуртожитком: 

 

                  13
30

-14
00

 год.                                                  – вихователь 

 

          3. Ознайомлення з виставкою літератури та методичних матеріалів з 

проблем родинного виховання: 

 

                     14
30

- 15
0
 год.                                              – вихователь 

 

 

         4. Перегляд відеоматеріалів заходів за участю  

учнів, які мешкають в гуртожитку: 

 

                 15
0
- 16

00
 год.                                                     - вихователь 
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     Додаток  7 

 

АНКЕТА ДЛЯ  БАТЬКІВ 

«ПЕРЕВІРИМО, ЯКІ МИ БАТЬКИ» 

1. Чи знаєте Ви, чи Ваша дитина задоволена професією, яку обрала? 

 Так 

 Ні 

2. Як навчається Ваша дитина ? 

 Добре 

 Погано 

 Не знаю 

 Ваш варіант 

3. Які стосунки Вашої дитини з однолітками? 

 Конфліктні 

 Дружні 

 Напружені 

 Ваш варіант 

4. Хто на Вашу думку, має найбільший вплив на Вашого сина ? 

 Друзі 

 Сім’я 

 Одногрупники 

 Працівники гуртожитку 

 Ваш варіант 

5. Чи знаєте Ви, чим займається Ваша дитина після уроків? 

 Знаю 

 Не знаю 

6. Які  шкідливі звички у Вашого сина? 

 Комп’ютерні клуби 

 Азартні ігри 

 Алкоголь 

 Наркотичні речовини 

 Важко сказати 

 Не знаю 

 Ваш варіант 

7. З яких питань діти розмовляють з Вами відверто? Як часто ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________ 
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8. Які  стосунки у Вас з дитиною ? 

 Доброзичливі 

 Відверті 

 Напружені 

 Погані 

 Ваш варіант 

         9. Як часто Ви спілкуєтесь з вихователем гуртожитку, де проживає 

Ваша дитина? 

 При першій можливості 

 Щонеділі 

 Подекуди 

 Рідко 

 Кожен день 

 Ваш варіант 

       10. Чи знаєте Ви, які зауваження до Вашої дитини у гуртожитку?  

 Так 

 Ні 

        11. Що на Вашу  думку слід змінити в роботі гуртожитку? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

        12. Ваші  побажання вихователю. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 
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Додаток 8 

А Н К Е Т А                                                                                                        

«МИ І НАШІ ДІТИ» 

 

1. Склад вашої 

сім’ї________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________

_____ 

2. Якому  дозвіллю Ви віддаєте перевагу? 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

3. Як часто Ви проводите дозвілля зі своїми 

дітьми?_____________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

4. Яку сферу (вид) трудової діяльності Ви рекомендували для своєї дитини? 

________ 

__________________________________________________________________

_______ 

5. Яку суму кишенькових грошей, на Ваш погляд, повинен мати син 

(донька)?     ______ 

__________________________________________________________________

_______ 

6. Які стосунки у Вашій сім’ї ? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

7. Які стосунки особисто у Вас з сином (донькою) ? 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

8. Як часто Ваша сім’я збирається разом ? 

____________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

9. Чи знаєте Ви, яку громадську роботу виконує Ваш син(донька) в училищі ? 

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

10. Яку громадсько-педагогічну роботу Ви виконуєте в училищі ? 

_________________ 

__________________________________________________________________

_______ 
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11. Як часто Ви буваєте в училищі, де вчаться Ваші діти? 

________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

12. Які труднощі Ви відчуваєте у вихованні дітей ? 

______________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

13. Хто, на Вашу думку, має найбільше займатися вихованням дітей? 

______________ 

__________________________________________________________________

_______ 

14. Перелічіть трудові обов’язки Вашого сина (доньки)? 

________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

15. З яких питань діти розмовляють з Вами відверто? Як часто? 

___________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Чи цікавляться діти Вашою 

роботою?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

17. Чи достатньо на Вашу думку, Вашого педагогічного кругозору для 

виховання власних 

дітей?____________________________________________________________ 

18. За що цінують Вашого сина9Доньку) його друзі і 

знайомі?___________________ 

__________________________________________________________________ 

19. Чи знаєте Ви імена друзів і знайомих Вашого сина 

доньки)?_________________ 

__________________________________________________________________

______ 

20. Чи бере Ваша дитина участь у плануванні сімейного 

бюджету?_______________ 

21. Чи впевнені Ви у благополучному переборенні Вашими дітьми «важкого» 

періоду переходу до 

дорослості?____________________________________________________ 

22. Чи знаєте Ви, де в даний час знаходиться Ваша дитина?_____ 
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Додаток  9 

АНКЕТА                                                                                                                   

«ТИ І ТВОЇ БАТЬКИ» 

 

1. Який склад своєї сім’ї ? 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Чи пишаєшся своїми 

батьками?____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Як проводиш своє дозвілля ? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Як ти проводиш вільний час з 

батьками?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Як часто ти проводиш своє дозвілля з батьками ? 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

6. Чому не проводиш дозвілля з батьками ? 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Які стосунки між батьками ? 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Які стосунки у тебе з батьками ? 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

9. Чи подобається тобі в колі своїх батьків ? 

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Чи ділишся ти зі своїми батьками проблемами, радощами, невдачами ? 

_________ 

__________________________________________________________________ 

11. Чи розуміють тебе батьки ? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Скільки часу у тебе лишається на дозвілля ? 

________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Яка форма дозвілля найбільше до душі ? 

___________________________________ 
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__________________________________________________________________

_______ 

14. Чи допомагаєш батькам, старшим членам сім’ї? 

___________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

15. Чи береш участь у плануванні сімейного 

бюджету?_________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

16. Чи хотів би ти виховувати своїх дітей, як тебе виховують твої батьки ? 

__________ 

__________________________________________________________________

_______ 

17. Чи знаєш ти, яку роботу виконують твої батьки ? 

____________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

18. Чи є в сім’ї власні  традиції? Які вони? 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

19. Які члени сім’їкористуються в тебе   незаперечним 

авторитетом?______________ 

__________________________________________________________________

_______ 

20. Кому в сім’ї належить вирішальний голос ? 

_________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Додаток 10 

СТАТУТ                                                                                                          

ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

 

І. Загальні положення 

 Гуртожиток - заклад для проживання учнів  ліцею. 

2. Діяльність органів учнівського самоврядування в гуртожитку 

регламентується нормативно - правовими актами: Конституцією України, 

Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України "Про освіту", 

Концепцією громадянського виховання особистості. 

3. Самоврядування в гуртожитку передбачає право учнів на самостійне 

планування роботи, вирішення питань життя в гуртожитку 

II. Мета й завдання органу учнівського самоврядування 

1. Виховання в учнів почуття власної гідності, впевненості у можливості 

проявити себе, розвиток соціально активної, гуманістично налаштованої 

особистості з глибокою громадянською позицією. 

2. Залучення учнів до громадянського життя, їх участь у роботі органів 

учнівського самоврядування. 

3. Забезпечення й захист прав та інтересів учнів на основі виконання правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

4. Формування в учнів почуття відповідальності, свідомого ставлення до 

участі в розв'язанні важливих проблем життя в гуртожитку, опановування 

науки управління. 

III. Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов'язки 

1. На чолі учнівського колективу стоїть Голова гуртожитку, який обирається 

учнями І -III курсів терміном на 1 рік на основі прямих, рівних, вільних 

виборів шляхом голосування. 

Ним може стати учень, який є активним учасником життя гуртожитку. 

2. Право прийняття рішення від імені учнівського колективу гуртожитку 

отримала рада гуртожитку, члени яких обираються шляхом голосування. 

3. Із членів ради формуються незалежні центри гуртожитку. їх шість: центр 

дисципліни і порядку, центр організації дозвілля, спортивно - масовий центр, 

санітарно – господарський центр, прес - служба, навчальний центр 

Кожен незалежний центр має конкретні напрямки роботи та гасло, за яким 

живее даний центр. 
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Додаток 11 

ПРОТОКОЛ № ____ 

від «____»  ____________ 201__/201__ н.р. 

Зборів Ради лідерів гуртожитку 

Голова зборів: _________________________ 

Секретарзборів: _______________________ 

Присутні _______учнів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.____________________________________________________________  

2.____________________________________________________________  

3._________________________________________________________________

4.____________________________________________________________ 

СЛУХАЛИ: 

1._________________________________________________________________

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

ВИСТУПИЛИ: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4.____________________________________________________________ 

УХВАЛИЛИ: 

1.___________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

  

Голова зборів:  ____________ 

Секретар зборів:  _____________ 
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Додаток 12 
ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ:                                                                 

«ЯК ДІЯТИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ?» 

        

       Дармостук Людмила Сергіївна,  

       практичний психолог КЗ КОР  

       «Васильківський професійний ліцей» 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками природи виникнення 

конфліктів і формувати навички гідного поводження в них; сформувати 

навички конструктивної взаємодії команди працівників ліцею; підвищувати 

самооцінку членів педагогічного колективу. 

Завдання:  

 познайомити учасників із джерелами виникнення конфліктів;  

 відпрацювати навички Я – висловлювання; 

 стимулювати учасників до аналізу життєвих ситуацій;  

 навчити емпатійному слуханню;  

 навчитися будувати відносини з колегами на основі поваги і довіри. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

 

1.Емоційне настроювання « Історії з торбинки» 

Учасники по черзі дістають з торбинки будь-який предмет і від його імені 

презентують себе. Наприклад: «Я – шпилька для волосся, дуже красива, 

корисна, завжди на очах, до мене часто торкаються, коштую дорого, але 

виглядаю просто». 

2.Визначення мети і задач тренінгу. 

3.Інформаційне повідомлення «Конфлікт. Стратегії поводження в 

конфлікті. Типи конфліктних людей» 

Тренер пропонує учасникам передавати м’ячик і називати по черзі 

асоціацію, що виникає як реакція на слово «конфлікт». 

«А можна сказати, що конфлікт – це спосіб захисту власної гідності? Або 

ж, конфлікт – це можливість перевірити людські взаємини? А от як визначив 

основу президент американської асоціації конфліктологів Вільям Лінкольн:    

« Конфлікт – це побоювання (розуміння) хоча б однієї сторони, що її 

інтереси порушує, ущемляє, ігнорує інша сторона або сторони». Конфлікти 

можна попередити? (В одних випадках можна попередити а в інших 

пом’якшити.) 

Конфлікти, що найбільш важко піддаються розв’язанню, пов’язані з 

розподілом спільного об’єкта домагань. Оспорювання матеріальних благ, 

панівного становища, визнання того що іноді веде до «трикутника 

суперництва». Суперництво має залишатися чесним, без обмеження гідності, 

чи прав, інтересів конфліктуючих. Це все поведінкові причини конфлікту. 

Джерелом конфлікту найчастіше стає не підтвердження рольових 

сподівань, пропонованих один одному партнерами спілкування. Тут підчас 

з’ясування стосунків можна почути фразу: Не очікував від тебе такого».  
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«Жало» конфлікту може полягати й у відносній психологічній несумісності 

людей, змушених через низку обставин щодня контактувати одне з одним. 

Так, виражений екстраверт часом відкрито висміює інтроверта, вважаючи 

його хитрим, задавакою, або злою людиною. 

Типи конфліктних людей 

Агресивні - чіпляються до інших і дратуються самі, якщо їх не слухають. 

Скаржники – завжди на щось скаржаться, але самі, звичайно, нічого не 

роблять для розв’язання проблеми. 

Зухвалі – вважають себе розумнішими за інших і завжди демонструють 

свою перевагу. 

Нерішучі – тягнуть з ухваленням рішення через острах помилитися. 

Вічні невдахи – завжди бачать тільки невдачі і вважають, що з того, що 

задумано, нічого не вийде. 

Потайливі – приховують образи і зненацька можуть накинутися на 

суперника.  

Безневинні брехуни – вводять інших у спокусу шляхом обману.  

Кращим варіантом буде звести до мінімуму спілкування з такими 

«важкими» людьми. Якщо це не вдається, то у взаєминах з ними треба 

використовувати такі підходи:  

 віднести їх до певного типу людей; 

 не потрапляти під вплив цих людей, їх точок зору, зберігати спокій і 

нейтралітет; 

 спробувати виявити причини їх труднощів і знайти спосіб задоволення 

їхніх прихованих інтересів. 

Існують п’ять стратегій поводження в конфлікті 

 Конфронтація, або суперництво, виникає тоді, коли людина прагне 

поставити власні цілі вище інтересів інших людей і взаємин з ними. 

 Компроміс, або домовленість, пов’язується з поводженням людини, що 

дозволяє частково задовольнити як свої домагання, так і бажання партнера 

(50* 50). 

 Поступка, або протистояння, - це стиль поводження в конфлікті, під час 

якого учасник конфлікту відмовляється від своїх інтересів заради інтересів 

іншої людини. 

 Уникання, або відхід, характерний для тих випадків, коли учасники 

конфліктів відмовляються і від власних інтересів, і від підтримки позитивних 

відносин з партнером. 

 Співробітництво виникає, коли людина прагне до встановлення 

рівноправності власних інтересів і зацікавленості до реалізації інтересів 

партнера. 

Знання психологічних індивідуальних особливостей людини може бути 

гарною допомогою в разі розв’язання конфліктної ситуації. Існує безліч 

прийомів виходу з конфліктної ситуації. Зараз ми познайомимося з одним із 

них. Припустімо, хтось кричить на вас; можливо, вам і зрозуміло, чому це 

відбувається, але ви не переносите, коли хто-небудь на вас кричить. 

Найчастіше ми теж починаємо кричати у відповідь. Це призводить до 
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охолодження відносин, якщо не до повного їхнього розриву. У цьому 

випадку нам треба знайти формулювання, яке щонайкраще відстоює не 

власну точку зору, але це формулювання не повинно викликати в 

співрозмовника агресію і бажання захиститися. Це «Я-висловлювання», або 

оптимальне самоствердження. 

Я-висловлювання – це спосіб вираження вашого ставлення до якої-небудь 

ситуації. Схема його така (демонстрація на екрані): 

1. Подія – «Коли» (опис небажаної ситуації, об’єктивний опис події). 

2. Моя реакція – «Я почуваю (я готовий)…» (опис своїх почуттів).  

3. Бажаний результат – «Мені хотілося б, щоб…» (опис бажаного 

варіанта)». 

5. Вправа «Мої дії в конфлікті» 

Учасники об’єднуються в п’ять груп і демонструють один з п’яти типів 

поводження в конфлікті на прикладі однієї ситуації. 

Ситуація. Вам з товаришем подарували один красивий ароматний 

апельсин. Ви обоє претендуєте на нього. Вам дуже хочеться, щоб він дістався 

саме вам. Є об’єкт домагань - є конфлікт.  

Кожна з груп демонструє свій варіант виходу з модельованої ситуації в 

залежності від завдання , яке вона отримала на картці: 

Суперництво 

Девіз: 

«Щоб я виграв, ти повинен 

програти» 

Компроміс 

Девіз: 

«Щоб кожний з нас виграв, кожний 

повинен щось програти» 

Уникання 

Девіз: 

«Ми обоє залишаємося в 

програші» 

Поступка 

Девіз: 

 «Щоб ти виграв, я повинен 

програти» 

Співробітництво 

Девіз: 

 «Щоб виграв я, ти теж повинен 

виграти» 

 

Питання для обговорення 

 Ч важко було вирішити ситуацію за замовленням? 

 З яким труднощами ви зіштовхнулися під час розв’язання задачі? 

 Який найважчий вихід з існуючих варіантів конфліктів, на ваш погляд? 

 Для чого ми виконували цю вправу? 

Коментар психолога. Поява нових здібностей у подоланні конфліктних 

станів людиною взагалі  з кризовим розвитком, тому що особистісний 

розвиток – це і є наслідки переживання стресу, інтелектуальної напруги під 

час розв’язання важливих життєвих проблем. Часто після переживання кризи 

(конфлікту) люди стають більш терплячими, уважними, тактовними, 

вдумливими, обережними. Тому будь-які кризові зміни в житті можна 

зустрічати не як не приємність, або трагедію, а як шанс почати нове життя. 
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Психологічно вигідно не впасти в депресію, а свідомо активізувати самого 

себе і націлити на активне розв’язання проблеми. 

6.Вправа «Я-висловлювання» 

Учасники поєднуються в три підгрупи й одержують на картках опис 

конфліктних ситуацій. Необхідно застосувати Я-висловлювання і 

пом’якшити ситуацію, або взагалі запобігти конфлікту. 

Ситуації 

1.Парубок йшов на побачення (керівник терміново відправив гурт, у роботі 

хлопець якого бере участь, на пісенний фестиваль, часу і можливості 

сповістити про це дівчину не було). Наступного дня при зустрічі в них виник 

конфлікт. (Настанова для дівчини: вона не має наміру зовсім розвивати 

відносини з хлопцем.) 

2. Ваш приятель узяв у борг велику суму грошей і пообіцяв повернути 

через місяць. Минуло два місяці, і і ви хочете отримати назад свої гроші . Ви 

говорите про це приятелеві, на що він відповідає: «Я я віддам тоді, коли в 

мене з’являться гроші». 

Питання для обговорення 

 Які висловлювання ми переважно використовуємо в повсякденному 

житті? 

 Чи важко було вам оперувати «Я-висловлюваннями»? 

 Що ви відчували, коли до вас зверталися із «Я-висловлюваннями»? 

7. Інформаційне повідомлення «Емпатійне слухання» 

Давайте поміркуємо навіщо ми розповідаємо кому - небудь про свої 

проблеми? (Відповіді учасників.) 

Для будь-якої людини в таких ситуаціях головне -  бажання, щоб її 

зрозуміли, розділили з нею ті почуття і переживання, що переживає вона 

сама. Але, говорить, що розділене горе вдвічі менше, а розділена радість у 

двічі більша. Головне, напевно, саме в цьому – у розумінні почуттів 

співрозмовника і співпереживанні з ним. Саме в цьому секрет уважного 

слухання, яке людині приносить полегшення і, як це не дивно, відкриває їй 

нові шляхи для розуміння себе. 

У цьому випадку важливо зрозуміти не стільки, що говорить людина, 

скільки її емоційний стан, що саме вона переживає в цю мить. Тому в 

спілкуванні в таких ситуаціях необхідні навички емпатійного слухання, під 

час якого слухач може переживати такі ж самі почуття, що й той, хто 

говорить. А потім як дзеркало відбивати їх так, щоб партнер із спілкування 

сам почав краще розуміти і приймати себе зі своїми суперечливими 

почуттями.  

Спробуйте поспостерігати за тими людьми, яких уважають гарними 

співрозмовниками, яким люди довіряють свої проблеми, з якими прагнуть 

поділитися радістю. Ці люди нічого не радять, не прагнуть оцінити свого 

партнера, не моралізують. Вони поводяться як емоційний резонатор або як 

дзеркало. 
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Що ж варто робити, щоб домогтися цього? 

1. Необхідно налаштуватися на слухання: на певний час забути свої 

проблеми, звільнити душу від переживань і спробувати відмежуватися від 

настанов і упереджень стосовно співрозмовника. Тільки тоді ви зможете 

відчути те, що відчуває ваш партнер, «побачити» його емоцію. 

2. Своєю реакцією на слова співрозмовника ви повинні точно 

віддзеркалити переживання, почуття, емоцію, що стоять за його 

висловлюваннями. Але це треба зробити так, щоб продемонструвати, що ви 

не тільки правильно зрозуміли його почуття, але й прийняли їх. 

3. Необхідно витримувати паузу. Після вашої відповіді співрозмовнику 

необхідно помовчати. Пам’ятайте, цей час належить йому, не навішуйте на 

нього свої поради, думки. Пауза необхідна людині для того, щоб зрозуміти 

своє переживання. 

4. Варто пам’ятати, що емпатійне слухання – це не інтерпретація 

захованих від співрозмовника таємних мотивів його поводження. Треба 

тільки віддзеркалити його почуття, а не пояснювати причину появи в нього 

цього почуття. Зауваження такого плану « Так це в тебе через те, що ти 

заздриш своїй подрузі» або «Насправді тобі хотілося б, щоб на тебе постійно 

звертали увагу» можуть привести до відчуження співрозмовника. 

Тренер пропонує учасникам розіграти діалог, застосовуючи емпатійне 

слухання, у ситуації: 

1. Дитина розбила улюблену тарілку з намальованими на ній півником. 

Вона гірко плаче і голосить. Горю її немає кінця. Мати намагається її 

заспокоїти. 

8. Вправа «Ми будуємо дім» 

Учасники об’єднуються  в три групи. Їм пропонується аркуш паперу 

формату А1 обвести свою руку й написати власне ім’я. Це буде їхня уявна 

квартира. На своїй території учасники можуть щось намалювати, якось 

прикрасити її. Наприкінці «індивідуальних проектів» тренер пропонує 

об’єднати всі квартири в один будинок. Між квартирами повинні бути різні 

комунікації (соціальні зв’язки). Учасникам треба продумати і написати, з ким 

які зв’язки в них склалися. «Квартири» варто розташовувати так, щоб 

залишилося місце для «стежин». Пропонується назвати ці «стежини». 

Абсолютно всі «квартири» повинні бути пов’язані між собою. Таким чином, 

створюється будинок, де всі разом люди живуть і взаємодіють. 

Питання для обговорення 

 Як ви думаєте, з якою метою ми виконували цю вправу? 

 Що допомагало в процесі будівництва?  

 Що заважало?Чому? 

9. Перерва  

10. Вправа «Коло знань»  

Тренер готує сторінки різнобарвних стікерів за кількістю учасників. 

Робить позначки «Х» або «О» на двох аркушиках кожного кольору. 

Учасники поєднуються в три групи (за кількістю карток). Кожна група 

протягом 5 хвилин вивчає інформацію на своїй картці (див. роздавальний 
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матеріал). Після цього по два учасники з кожної групи (ті, у яких аркушики з 

поміткою «Х») йдуть (за годинниковою стрілкою) в іншу групу, де протягом 

5 хвилин передають свою інформацію з картки, яку опрацювали, і 

вислуховують інформацію команди. Далі по два учасники з кожної групи  (у 

яких картки з помітками «О») переходять в іншу групу (проти годинникової 

стрілки) та обмінюються інформацією. Таким чином, усі учасники 

отримують повну інформацію про моделі різної поведінки. 

Питання для обговорення 

 Яка з моделей поведінки, на ваш погляд, найефективніша? 

 Якими моделями краще користуватися у житті? 

Роздавальний матеріал 

Пасивна поведінка (загальна характеристика) 

1. Пасивні люди порушують свої права через: 

 ігнорування особистих інтересів; 

 постійне домінування бажань та думок інших над власними 

переконаннями та потребами; 

 невпевненість у правомірності своїх потреб і запитів, із почуттям 

провини перед іншими; 

 придушення власних почуттів; 

 не висловлювання своїх думок та переконань. 

2. Такі люди реально не управляють своїм життям. Вони дозволять іншим 

приймати рішення за них. 

3. Пасивні люди бояться розчарувати інших. 

4. Вони почуваються безпорадними, безпомічними. 

Вони ніби кажуть: «Ви можете не звертати на мене уваги. Мої думки, 

почуття, потреби менш важливі, ніж ваші. Я виявляю себе, лише коли роблю 

щось для інших». За цим стоїть: «Турбуйся про мене, приймай за мене 

рішення. Чи будеш ти до мене добре ставитись, якщо я буду відповідальним? 

Я хотів би за всяку ціну уникнути прикрощів». 

Мета: заспокоїти інших, уникнути конфліктів та неприємностей за будь-

яку ціну. 

Вигода пасивної поведінки:інші симпатизують таким людям, їх рідко 

звинувачують у якихось невдачах (тому що не беруть на себе 

відповідальності). Інші турбуються про них, захищають їх. Вони вдало 

уникають конфліктів. 

Негативні наслідки: людина підпорядковує себе іншим і намагається 

подати себе так, щоб сподобатись; інші висувають до неї свої вимоги, і 

стосунки розвиваються в тому руслі, яке цій людині не до вподоби, вона 

відчуває дискомфорт. Постійно придушуючи певні почуття, які кимось не 

приймаються (наприклад, розчарування, гнів),людина стає неспроможною 

висловити й інші емоції – любов, повагу, симпатії. 

Прояви: 

 відсутність реакції на події, часте мовчання; 

 труднощі з поясненням причин поведінки; 
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 часті вибачення м’яким тихим голосом; 

 мова не дуже чітка; 

 тримається дещо згорблено, часто повертається спиною до інших; 

 стиснуті руки або одна рука стискає іншу; 

 сміх у ситуаціях, коли природним є вияв незадоволення чи гніву; 

 часто закриває рот рукою; 

 використання фраз: «Я не знаю…», «Якщо ти можеш…», «Якщо це 

тебе не обтяжить…», Роби, як ти хочеш», Я б хотів, але…». 

Агресивна поведінка (загальна характеристика) 

Агресивні люди висловлюють свої думки, переконання, почуття, 

порушуючи права інших, які почуваються з ними ніяково. Вони поводяться 

зверхньо, принижуючи інших, знаходячи їхні вразливі сторони. 

Вони ніби кажуть: «Я так думаю, я так хочу, я так відчуваю, і мене не 

хвилює, що з тобою». За цим стоїть: «Я підкорю тебе, поки ти не підкорив 

мене. Я буду першим!» 

Мета: домінувати, вигравати, наказувати, змушувати інших програвати, 

щось втрачати. 

Вигода агресивної поведінки: за агресивних людей часто щось роблять 

інші; події відбуваються так, як вони хочуть, тому що вони контролюють 

ситуацію; вони часто досягають того, чого хочуть; вони успішні в ситуаціях, 

які вимагають боротьби, суперництва. 

Негативні наслідки: агресивна поведінка створює багато ворогів, що 

спричинює страх; бажання домінувати та керувати людьми потребує багато 

енергії, відчувається постійне напруження; стосунки з товаришами пов’язані 

здебільшого з негативними почуттями, непостійні; часто виникають 

суперечки. 
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Додаток 13 

ТРЕНІНГ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ПТНЗ                                 

ДО УМОВ ЖИТТЯ В ГУРТОЖИТКУ                                                                             

«ГУРТОЖИТОК – КРОК ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ» 

 

Градова Наталья Григорівна,  

практичний психолог  

ДПТНЗ«Рокитнянський профемсійний ліцей» 

 

Термін «адаптація» визначається в психології та педагогіці як процес та 

результат активного пристосування дитини до умов існування в новій сфері, 

яка повязана зі зміною провідної діяльності та соціального оточення               

( Е.А Панько, І. В. Дубровіна, Я.Л. Коломеський). 

Дубровіна визначає адаптацію  як  процес звикання дитини до нових 

вимог та порядку, до нового оточення, нових умов життя. 

Розрізняють 5 рівнів адаптації учнів до нових умов навчання: 

1 рівень «активна адаптація; 

2 рівень «адаптація; 

3 рівень «переддезадаптація»; 

4 рівень «дезадаптація»; 

5 рівень «стійка дезадаптація» з яскраво вираженою девіантною 

поведінкою. 

Адаптація пепшокурсника, який прийшов навчатись до ПТНЗ може 

ускладнюваитсь ще й тому, що більшості учнів приходиться адаптуватись не 

тільки до нового колективу, іншого стилю життя, більш складної системи 

навчання, а й пристосовуватися до умов проживання в гуртожитку, а це 

процес досить довготривалий. Тривати він може   5 – 6 тижнів. 

Процес адаптації необхідно розглядати в комплексі, беручи до уваги всі ії 

рівні: міжособистісні стосунки, індивідуальну поведінку дитини, 

психофізіологічні регуляції; врахувати те, що учню необхідно: 

пристосуватися до нової системи навчання, нового режиму проживання, 

нового колективу ( навчальна група та колектив гуротожитку). 

При цьому учень – першокурстик може відчувати слідуючі труднощі: 

- переживання, які повязані з тим, що він залишив шкільний колектив та 

друзів,  

- недостатня мотивація готовності до обраної професії, 

- недостатні навички до самостійної роботи, 

- пошук оптимального режиму навчання, праці та відпочинку, 

- страх перед новим дитячим колективом, викладачами, майстрами в/н, 

працівниками гуртожитку, 

- соціально – економічні прблеми ( розподіл фінансів, незнання селища, 

відсутність емоційної підтримки рідних). 
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Вирішення цих та інших проблем, які можуть виникнути в процесі 

адаптації до умов прохивання в гуртожитку , - першочергове завдання 

психологічної служби ліцею, вихователя та педпрацівників. 

Для оптимізації роботи по формуванню сприятливого соціально – 

психологічного клімату в учнівському гуртожитку доцільно використовувати 

тренінгові заняття. 

Програма тренінгу розроблена для учнів І курсу, які проживають в 

гуртожитку. 

 

Мета тренінгу : створити умови для успішної адаптації учнів до умов 

проживання в гуртожитку. 

 

Завдання:  

- створення оптимального соціально – культурного мікроклімату серед 

учнів, які проживають в гуртожитку, який сприяв би адаптації учнів в новому 

для них соціальному середовищі ; 

- створення умов для  саморозкриття, саморозвитку; 

- допомога особистості в розумінні закономірностей поведінки людей в 

групі, вмінні ставити цілі та реалізувати їх; 

- зняти емоційне напруження, навчити розпізнавати емоційні стани інших 

людей, налагоджувати дружні стосунки, розвивати здатність до емпатії. 

Матеріал: олівці, ручки,  маркери, кольоровий папір, клей, ножиці, скоч, 

аркуші ватману, нитки, шпильки,  проектор. 

 

Час: 5 занять по  90 хвилин. 

Заняття проводяться два рази на тиждень. 
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Заняття 1  
Мета заняття: розвивати вміння  самоаналізу, подолання  психологічних 

бар’єрів, що заважають повноцінному спілкуванню, з допомогою активної  

взаємодії вдосконалювати комунікативні навички. 

Вступ  (5 хв) 

Тренер представляється, розповідає про структуру та мету тренінгу. 

 

Вправа « Знайомство » (10 хв) 

Обладнання та матеріали: картки для оформлення візиток, шпильки, 

ручки, олівці.  

Оформлення візитки із тренінговим ім’ям. Учасники пишуть своє ім’я так, 

як їм хотілося, щоб їх називали в групі. Надається повна свобода вибору. Ці 

візитки кріпляться шпилькою на груди так, щоб усі могли прочитати. Надалі 

упродовж занять усі будуть звертатися один до одного за цими іменами. 

Після цього необхідно представити себе таким чином , щоб інші  учасники 

відразу запам'ятали ваші   особливості (звички, якості, уміння, прихильності 

тощо), які стрижнем вашої індивідуальності. 

     До уваги тренера: необхідно звернути увагу на те, що навіть найпростіше 

вітання та знайомство можуть дати багато чого для розуміння людини. 

Потрібно вчитися запам'ятовувати отриману інформацію, звертаючи  увагу 

не тільки на зовнішній вигляд людини, але й до змісту його слів. Основний 

принцип, що допомагає зрозуміти себе й інших, - це увага до людини. 

Правила роботи групи (5хв)   
Тренер пропонує  встановити  певні правила роботи в групі, які необхідні 

для того, щоб усі учасники почували себе комфортно і безпечно. Правила 

заздалегідь виписуються на аркуші ватману , при необхідності, 

доповнюються і після прийняття групою, закріплюються на видному місці. 

Протягом усіх наступних занять правила групи знаходяться там же і 

нагадуються ведучим спочатку заняття.  

Список правил:  

1. Уважно слухати один одного.  

2. Не перебивати того, хто говорить.  

3. Поважати думку один одного.  

4. Регламент часу – висловлюйтеся чітко і лаконічно, це сприятиме 

конструктивній взаємодії учасників. 

5. Доброзичливість – будьте позитивними 

6. Активність – виявляйте ініціативу, щоб тренінг був цікавим і 

динамічним. 

7. Правило «тут і тепер»  – нехай те, що відбувається тепер, на тренінгу, 

буде найголовнішим для вас і ви зосередите свої думки і почуття саме тут. 

8. Конфіденційність.  Кожний з пунктів правил пояснюється ведучим.  
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Вправа  “Емоція”  (10 хв.) 

Учасникам  роздаються  заготовлені  картки,  на  яких  відмічені  емоції,  і 

те,  за  допомогою  яких  частин  тіла  потрібно  ці  емоції  виразити. 

Наприклад, картка ―Сум. Руки‖  означає,  що  сум  потрібно  виразити  за  

допомогою  рук. Учасникам  потрібно  відгадати,  яку  емоцію  виражають. 

Емоції: ―Горе.  Обличчя‖, ―Радість .Губи‖, ―Чванливість. Права рука‖,  

―Гордість. Спина‖,  ―Страх. Ноги‖, ―Відданість. Очі‖, ―Здивування. Очі. Рот‖ 

Ця  вправа  допомагає  відчути себе  розкутим,  вільним,  розвиває  

акторські  здібності. 

 

Вправа "Тонкий папір" (15 хв) 

Мета вправи: дати змогу зрозуміти, що не дивлячись на те, що ми схожі,  

всі ми різні і часто сприйпмаємо оточуючий світ по – своєму. 

1.Роздати аркуші паперу. 

2.Інструкция учасникам: - тримайте листок за два верхніх кута прямо 

перед собою; 

- закрийте очі; 

- уважно слухате те, що говорить тренер; 

- робіть те, що говорить тренер, з закритими очима; 

- складіть листок вдвічі; 

- розгладьте місце згину; 

- вирвіть шматочок паперу з місця згину; 

- складіть листок вдвічі і т.п. 

До уваги тенера:  коли тренер побачить, що в учасників вийшли 

маленькі, багаторазово складені листки, запропонє  їм відкрити очі і 

розгорнути листки. 

Обговорення. 

У всіх однакові листки? 

Чим відрізняються листки? 

У чому листки схожі? 

 

Вправа: "Моє послання у світ" (30 хв) 

Мета : надати можливість учасникам потренуватися у чіткому викладанні 

своїх думок, доброзичливому сприйнятті думок інших, навіть якщо вони не 

завжди зрозумілі.  

Матеріали : приладдя для письма та малювання.  

Процедура: учасники сидять по колу; тренер повідомляє інструкцію: 

1. Сформулюйте та запишіть коротке повідомлення, гасло, з яким ви 

хотіли б звернутися до людей (ваше послання в світ). 

2. Визначте, хто з відомих персонажів (літературних, кінематографічних, 

казкових, політичних, спортивних, мистецьких тощо) найбільшою мірою 

відповідає вашим вимогам для оприлюднення цього послання перед усім 

світом. 

3. Складіть п'ятихвилинне повідомлення від імені цього персонажу, щоб 

якомога повніше відобразити в ньому суть вашого послання у світ. 
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4. Продемонструйте по черзі свої послання, кожному відводиться не 

більше 5 хвилин.Під час виконання вправи тренер стежить за регламентом; 

через 5 хвилин перериває учасника незалежно від того, закінчив він промову 

чи ні. Корисно вести відеозапис, щоб учасники могли згодом побачити й 

почути себе самі; на власні очі оцінити доступність своїх послань для 

розуміння іншими людьми. За інди-відуальною згодою кожного учасника, 

дати іншим можливість висловити своє розуміння почутого, оцінити ступінь 

його зрозумілості та легкості сприйняття. Тренер ініціює обговорення 

виступів, звертає увагу учасниківна ті елементи, завдяки яким промова була 

зрозумілою та прийнятою, або навпаки, викликала сумніви та недовіру 

(особливо зручно при цьому користуватися відеозаписом). 

 

Вправа "Вірш про себе" ( 5 хв) 

Мета: асоціативний самоаналіз. 

Матеріали: аркуші із заготовками незакінчених речень для кожного 

учасника. 

Учасники пишуть самостійно, продовжуючи речення: 

-Я впевнений в собі, тому що 

-Я перетворююсь на тигра, коли… 

-Я почуваюсь шматочком напіврозталого льоду… 

-Я знаю, що зможу… 

-Я краще всього умію… 

-Я  відчуваю в собі здібності до… 

-Невже це насправді Я?! 

 

     Рефлексія (5 хв) 

Рефлексія емоційного стану: учасники сидять у колі і по черзі 

висловлюються, що вони відчувають, що їм сподобалося, а що ні, чого вони 

очікували, що їм було легко виконувати, де виникали труднощі і т.д.. 

 

Ритуал прощання (5 хв) 

Учасники тренінгової групи сидять у колі, триматися за руки, дивляться 

один одному в очі і посміхаються.  

 Заключне  ведучого з побажанням (5 хв) 
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Заняття 2 
Мета заняття: розвиток невербальної експресії, формування ефективних 

способів спілкування з однолітками на основі аналізу цілей, намірів, потреб 

учасників в комунікації. 

Вступ ( 5 хв)  

Тренер знайомить присутніх з темою та метою  заняття.  

 

Вправа “Перетворення” (10 хв.) 

Мета: Визначити особливості самовираження  учасників за  допомогою 

метафоричних  засобів. 

Учасники  сідають у коло. Ведучий говорить про те, що знайомство 

продовжується,  і  пропонує  закінчити  такі  речення: 

1. ―Якби я був книжкою, то я був би...‖ (словником, детективом, 

віршами, тощо) 

2. ―Якби  я був явищем природи, то я був би... (вітром, сонцем, 

бурею тощо) 

3. ―Якби я був музикою, то я був би  (романсом,  класикою, джазом 

тощо) 

4. ―В наступному житті я хотів би  бути ...( актором, міністром, 

священиком  тощо) 

5. ―Якби я був твариною, то я був би ... ― 

6. ―Якби я був  рослиною, то я  був би...‖ 

 

Правила роботи групи (5 хв) 

Тренер нагадує правила роботи групи, можливі доповнення 

 

Вправа «Очікування» ( 5 хв) 

Методом мозкового штурму учні дають відповідь на запитання: «Що я 

очікую від сьогоднішнього заняття?» 

Відповіді записуються на дошці і зберігаються до кінця заняття. 

 

Демонстрація відеоролика «Прийняття себе та інших» (10 хв) 

 Мета: удосконалення вміння аналізувати інформацію , візуальне 

сприйняття та засвоєння матеріалу. 

Обговорення: 

 Чому спочатку День і Ніч не змогли порозумітись? 

 Коли вони дійшли згоди? 

 Ваші враження від перегляду. 

 

Ділова гра “ Привітання і настрій” (15 хв) 

Ведучий пропонує учасникам об'єднатись у  декілька груп і програти  

ситуації привітання: 

 привітання людей після конфлікту; 

 привітання авторитарного керівника з підлеглими; 
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 привітання щирих друзів; 

 привітання байдужих зверхніх ―лідерів‖ до учнів класу. 

Обговорення: 

 Що можна сказати про людину, залежно від того, як вона вітається? 

 Чи впливають привітання на настрій? 

 Яке привітання сподобалось найбільше? 

 

Учасники по черзі закінчують речення. Ведучий спочатку записує 

відповіді учнів на дошці, потім  підсумовує спільні відповіді на плакаті  

“Наші  цінності.” 

      1.Для мене важливе значення мають такі люди ... 

      2.Я вважаю себе учасником, членом такої групи  людей ... 

      3.Я вірю ... 

      4. Найбільш важливі для мене місця -  це ... 

      5. Мені додають сенс та  мету в житті такі 

         справи та види діяльності ... 

      6. Я отримую задоволення від ... 

      7. Я хочу ... 

      8. Найважливіші події з мого минулого -  це ... 

 

   Обговорення 

 Яке враження у вас викликалопри виконанні цієї вправи ? Чи 

сподобалась вона вам ? 

 Що дала вам це вправа? 

 Про що б ви хотіли ще дізнатись? 

 

Вправа «Побудуємо» ( 10 хв) 

Мета вправи : демонстрація можливості адекватного обміну інформацією 

без використання слів, розвиток експресії і навичок невербального 

спілкування. Незвичайні умови, в які потрапляють учасники, включають 

зацікавленість, змушують знаходити способи донести точніше свою думку до 

іншої людини, контактувати один з одним заради досягнення спільної мети). 

Учасники діляться на дві групи. 

Ведучий пропонує пограти в гру, де основна умова полягає в тому, що 

завдання виконується мовчки. Розмовляти і листуватися при цьому не можна, 

можна спілкуватися тільки за допомогою міміки і жестів. «Подивимося, чи 

зможете ви: зрозуміти один одного без слів?» У першій частині вправи 

дається завдання учасникам вишикуватися за зростом, у другій частині 

завдання ускладнюється – потрібно вишикуватися за датою народження, 

після чого, по черзі озвучити свої дні народження, при цьому відбувається 

перевірка правильності виконання вправи.  

 

Обговорення: 

- Як пройшов процес будівництва?  

- Що ви відчували, спілкуючись без слів, тобто невербально?  
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- Які переживання зараз у представників команди яка перемогла? 

- Які переживання зараз у представників команди яка не перемогла? 

- Чи задоволені ви результатом своєї команди? А своїм власним? 

- З якими труднощами довелося зіткнутися в процесі гри?  

 -  Як вам здається, що змінилося б, якщо б можна було розмовляти? 

Вправа "Запам’ятай та передай" (15 хв) 
Мета вправи : усвідомлення, що інформація, що передається декількома 

людьми, доходить до адресата у не вірному вигляді.  

Учасникам потрібно запам’ятати інформацію і передати її іншому 

учаснику. 

 З добровольці виходять з класу. Один учасник читає текст, доброволець 

заходить  і йому  переказується прочитаний текст, потім він переказує 

слідуючому … 

В кінці всім присутнім зачитується оригінал тексту 

Текст. 
Вранці, 31 березня, керівнику цеху надійшла доповідна від керівника зміни 

про те, що напередодні вечірня зміна була закінчена не в 23.45, а в 22.15. 

План не виконано на 15%. Замість 180 деталей виготовили тільки 153. 

Зупинка роботи сталася через те, що майстер Іванов пішов проводжати 

кранівницю Сидорову, якій стало погано під час роботи. До керівника цеху 

давно доходили чутки про те, що стосунки між майстром Івановим і 

кранівницею Сидоровою виходять за рамки службових. Керівник цеху не 

хоче втрачати кваліфікованого працівника і викликає його для пояснення 

ситуації, що склалася. 

    Обговорення: 
- Чому, на вашу думку, все менш об’єктивною ставала інформація з 

кожною наступною передачею? 
- На якому етапі інформацію передали спотвореною? 
-  Чим можна пояснити, що інформація дійшла неточною? 
- Чи бувають у житті такі ситуації? 

- Як часто діти можуть стати "жертвами" не вірної інформації? 

 

Рефлексія   (5 хв) 

Учасники по черзі висловлюються, чи справдились їхні очікування, якщо 

ні, то чому, чи  легко було  виконувати вправи, де виникали труднощі і т.д.. 

 Ритуал прощання (5 хв) 

Учасники тренінгової групи сидять у колі, триматися за руки, дивляться 

один одному в очі і посміхаються.  

 Заключне слово ведучого з побажанням (5 хв) 
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Заняття 3 
Мета: розвивати соціально-комунікативні навички, почуття власної 

значимості, формувати правильну самооцінку та способи ефективної 

взаємодії в колективі.  

Вступ ( 5 хв)  

Тренер знайомить присутніх з темою та метою  заняття.  

 

Вправа «Нетрадиційне вітання» (5 хв) 

Мета вправи: налаштувати учасників на позитив, сприяти згуртованості 

групи. 

 

Діти ходять кімнатою й за командою ведучого при зустрічі вітаються: 

- Долонями; 

- Коліньми; 

- Чолом; 

- Плечем 

Обговорення: 

-  Які враження від виконання цієї  вправи? 

 

 Правила роботи групи (3хв) 

Тренер нагадує правила роботи групи, можливі доповнення. 

 

Вправа «Очікування» ( 5 хв) 

Методом мозкового штурму учні дають відповідь на запитання: «Що я 

очікую від сьогоднішнього заняття?» 

Відповіді записуються на дошці і зберігаються до кінця заняття. 

 

Вправа: "Місток" (10 хв) 
Мета вправи: розвивати уміння проявляти увагу та довіру один до 

одного. 

       На підлозі проведені дві паралельні лінії на відстані 30-35 см одна від 

одної. Це місток. Під містком протікає гірська річка. З протилежних сторін 

одночасно на міст ступає дві людини. Тренер  дає установку учасникам, щоб 

вони, не користуючись словами, змогли зрозуміти один одного і розійтись на 

вузькому містку. Наступити на лінію – означає зірватися вниз в гірську річку. 

Для виконання вправи група розбивається на пари. 

Обговорення: канцтовари: ножиці, папір білий і кольоровий, ручки, 

фломастери, стікери, клей, скріпки і т. д. Також необхідна велика лінійка або 

рулетка для вимірювання висоти побудованих веж.  

 В чому полягала складність виконання вправи? 
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Вправа «Вавилонська вежа» (25 хв) 

Мета вправи: підвищення рівня згуртування і взаємодії в групі, розвиток 

навичок невербальної комунікації.  

Обладнання: 

"Всі ми чудово пам'ятаємо міф про Вавилонську вежу. Величезну 

кількість людей було зібрано для будівництва. Безліч засобів і матеріалів 

було використано для її зведення. Процес споруди йшов. Але башта так і не 

була збудована тому, що люди які її будували в одну мить стали розмовляти 

на різних мовах і перестали розуміти один одного. 

А чи сильно змінилися люди за ці тисячоліття ? Чи завжди ми можемо 

домовитися? Чи можемо ми зрозуміти один одного без слів, не володіючи 

спільною мовою?  

Саме це нам зараз і належить з'ясувати!" 

Інструкція (поетапна, дослівна): 

1. Зараз ми розділимося на дві команди, приблизно рівні за кількістю 

учасників. 

2. Кожна команда може користуватися "будівельними матеріалами" - 

канцелярським приладдям (папір, маркери, клей, стікери, ножиці і т. д.) - в 

необмеженій кількості, але жоден з учасників не може користуватися 

голосом. Тобто в процесі гри вам не можна розмовляти! Правило це 

нескладне, але саме воно повинно чітко виконуватися. За кожне порушення 

правила команда буде позбавлятися одного з видів будівельних матеріалів. 
3. У вас є 15 хвилин, і ваша мета - у повному мовчанні побудувати свою      

«Вавилонську вежу»! 

4. Отже, вежі побудовані! Зараз ми виміряємо і подивимося, хто ж став 

переможцем. В результаті напруженого швидкісного будівництва перемогла 

команда... (називаються імена учасників команди). Тепер ми акуратно 

розмістимо вежу на її вже законне почесне місце! 
В даний момент від учасників команди-переможців може послідувати 

пропозиція поставити поряд башти обох команд. Тренеру слід підтримати цю 

ініціативу. Якщо ж пропозиції не буде, то ведучий може сам акуратно 

натякнути учасникам про таку можливість. Наприклад, наступним чином: 

"Чесно кажучи, мені дуже подобаються обидві башти, і мені здається, що 

вони відмінно б виглядали разом. Як думаєте?" Варто відзначити, що тренер 

має сам вирішити, чи потрібно йому робити учасникам таку пропозицію. (На 

його рішення можуть вплинути такі фактори, як реакція обох команд на 

перемогу (поразка) у змаганні, емоційний стан групи на даний момент 

тренінгу, особливості групової динаміки та ін.) 

Обговорення: 

- Як пройшов процес будівництва? 

-  Що ви відчували, спілкуючись без слів, тобто невербально?  

- Які переживання зараз у представників команди яка перемогла? 

- Які переживання зараз у представників команди яка не перемогла? 

- Чи задоволені ви результатом своєї команди? А своїм власним? 

- З якими труднощами довелося зіткнутися в процесі гри?  
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- Що дозволило домовитися, зрозуміти, що і як потрібно робити? 

- Що заважало процесу "будівництва"? Які труднощі подолати не 

вдалося? 

- Як вам здається, що змінилося б, якщо б можна було розмовляти? Що 

саме? 

Групова дискусія  «Мова жестів» (10 хв) 

Психолог підводить дітей до висновку, що спілкування може бути 

різним, але спілкуватися можна і за допомогою жестів, необхідно лише 

бути уважним до невербальних елементів спілкування. 

 

Вправа «Хто Я» (10 хв) 

Мета вправи: формування позитивного сприйняття себе. 

Обладнання:  олівці і папір. 

Кожному учасникові групи дають олівці і папір. Тренер дає інструкцію: 

«Напишіть у стовпчик цифри від 1 до 10 і проти кожної цифри дайте 

відповідь на те саме питання: «Хто я?». Постарайтеся бути щирими, 

відвертими, враховуйте свої інтереси, позитивні  якості.  

За бажанням учасники можуть прочитати свій перелік відповідей голосно 

для всієї групи. 

 Обговорення: 

- В чому полягала складність виконання вправи? 

Рефлексія   (5 хв) 

Учасники по черзі висловлюються, чи справдились їхні очікування, якщо 

ні, то чому, чи  легко було  виконувати вправи, де виникали труднощі і т.д.. 

 Ритуал прощання (5 хв) 

Учасники тренінгової групи сидять у колі, триматися за руки, дивляться 

один одному в очі і посміхаються.  

 Заключне слово ведучого з побажанням (5 хв) 

 

Заняття 4 
Мета заняття: розвивати навички ефективної взаємодії, поглиблення 

процесу самоаналізу і саморозкриття учасників тренінгу, вміння  знаходити в 

собі головні індивідуальні особливості. 

Вступ ( 5 хв)  

Тренер знайомить присутніх з темою та метою  заняття.  

 

Вправа «Ляскання» (5 хв) 

Мета вправи: налаштувати учасників на позитив, сприяти згуртованості 

групи. 

Учасники групи встають в  коло. За командою, починаючи зперше, кожен 

учасник послідовно робить один хлопок. Ляскання повиннійти один за 

одним. Один учасник робить тільки один хлопок, ні більше, німенше. 

Оптимальний час виконання групою з 20 осіб становить 3секунди. Вправа 

виконується декілька раз. Доки не буде оптимальної взаємодії учасників. 



 102 

Обговорення: 

- В чому полягала складність виконання вправи? 

Правила роботи групи (3хв)  

Тренер нагадує правила роботи групи, можливі доповнення. 

 

Вправа «Очікування» ( 5 хв) 

Методом мозкового штурму учні дають відповідь на запитання: «Що я 

очікую від сьогоднішнього заняття?» 

Відповіді записуються на дошці і зберігаються до кінця заняття. 

 

Вправа «Автопортрет» (10 хв) 

Мета вправи: підвищення рівня самооцінки кожного учасника 

Психолог  пропонує кожному учасникові скласти на аркуші паперу свій 

психологічний автопортрет. Він повинен містити не менш ніж десять 

психологічних ознак, що описують особливості його характеру, захоплення, 

взаємини з іншими людьми, погляди на світ тощо. 

Психолог збирає складені учасниками автопортрети і складає їх на свій 

стіл. Перемішує аркуші й зачитує їх у випадковому порядку. Завдання членів 

групи — за текстом упізнати автора. 

При потребі можливий коментар.  

До уваги тренера: наголосити, що відкуки повинні бути лише позитивні. 

 
Гра “ Канат дружби” (10 хв) 

Мета: розвивати почуття власної значущості та  колективізму 

Учасники діляться на дві команди. Ведучий оголошує завдання:  

 Протягом 5 хвилин з підручних засобів (своїх речей) зв’язати канат.  

Речей інших учасників, які не беруть участі у грі, використовувати не можна. 

Перемагає та команда, яка зв’язала довший канат. 

Обговорення:  
В чому полягала складність вправи ? 

 

Вправа «Малюнок удвох» ( 25 хв) 

Мета вправи: ознайомлення з різними способами поведінки; 

усвідомлення власної поведінки при виконанні спільних завдань. 

Учасники об’єднуються в пари. Кожна пара отримує  один аркуш паперу 

та один олівець. З цього моменту до кінця вправи розмовляти не можна. 

Потрібно  взяти  удвох один олівець і разом, так, щоб обидва партнери 

тримали її  намалювати  один малюнок. 

 Обговорення: 

- Хто  що малював? 

- Чому кожна пара поводила себе по-різному? 

- Чому це так? ( Люди поводять себе по різному, залежно від обраного 

стилю поведінки). 

- Що. А вашу думку , необхідно зробити, щоб уникнути суперечок в таких 

ситуаціях? 
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До   уваги тренера: під час обговорення з’ясовують, що учасники поводили 

себе по - різному: хтось « рвався в бій»  і малював сам, ігноруючи  партнера; хтось 

намагався вгадати намір іншого; хтось малював по черзі; а хтось зовсім втратив 

інтерес і нічого не робив.  

Малюнки розрізають навпіл і віддають учасникам. 

 

Вправа: «Якщо сталося б то ..., то я б зробив ...» (10 хв) 

Мета вправи : виробити швидку реакцію на різні конфліктні ситуації. 

Вправа проводиться в групі по колу. Одна людина придумує конфліктну 

ситуацію (наприклад: «Якби у мене вкрали гаманець в автобусі ...»), а другий 

висловлює свою реакцію на неї (наприклад: «... я б почав кричати, викликати 

міліцію»). 

Рефлексія   (5 хв) 

Учасники по черзі висловлюються, чи справдились їхні очікування, якщо 

ні, то чому, чи  легко було  виконувати вправи, де виникали труднощі і т.д.. 

 Ритуал прощання (5 хв) 

Учасники тренінгової групи сидять у колі, триматися за руки, дивляться 

один одному в очі і посміхаються.  

 Заключне слово ведучого з побажанням (5 хв) 

 

Заняття 5 
Мета заняття: сприяти формуванню вміннія конструктивного виходу з 

конфліктних ситуацій, аналізувати характер інших,  говорити «Ні». 

Вступ ( 5 хв)  

Тренер знайомить присутніх з темою та метою  заняття.  

 
Вправа  "Я такий щасливий"(5 хв) 
Мета вправи: налаштувати на позитивне самосприйняття, виховувати 

життєві цінності. 

Учасникам пропонується назвати хоча б три причини, чому він може 

сказати: «Я такий щасливий». Наприклад: «Я такий щасливий, що маю маму, 

батька, що вчуся, що здоровий...» 

Обговорення: 

- Чого навчає нас ця вправа? 

Правила роботи групи (3хв) 

Тренер нагадує правила роботи групи, можливі доповнення. 

 

Вправа «Очікування» ( 5 хв) 

Методом мозкового штурму учні дають відповідь на запитання: «Що я 

очікую від сьогоднішнього заняття?» 

Відповіді записуються на дошці і зберігаються до кінця заняття 

 

Ділова гра “ Привітання і настрій” (10 хв) 
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 Психолог  пропонує учасникам об'єднатись у  декілька груп і програти  

ситуації привітання: 

- привітання людей після конфлікту; 

- привітання авторитарного керівника з підлеглими; 

- привітання щирих друзів; 

- привітання байдужих зверхніх ―лідерів‖ до учнів класу. 

Обговорення: 

- Що можна сказати про людину, залежно від того, як вона вітається? 

- Чи впливають привітання на настрій? 

- Яке привітання сподобалось найбільше? 

 

Рольова гра "Спокуса" (20 хв) 

Мета вправи: дозволити в ігровій формі вивчити ситуацію "спокушання". 

Участь в обговоренні дозволяє підліткові виробити аргументовану позицію і 

навички відмови. 

Двоє бажаючих беруть на себе ролі подружок, які зустрілися якось 

увечері на квартирі, поки батьків немає вдома. Завдання однієї - умовити 

іншу випити разом з нею спиртне, використовуючи для цього будь-які 

аргументи. Інша повинна в що б те не стало відмовитися. Тривалість такої 

взаємодії 15 хвилин. По закінченні інші учасники дають "зворотний зв'язок" 

тій подружці, яка відмовляється, з метою виділити моменти, найбільш вдалі в 

плані відстоювання своєї позиції, і те, що було непереконливо. 

В іншому варіанті цієї ж вправи стороною що умовляє може бути хлопець, а 

дівчина відмовляється; передбачається, що між ними є взаємна симпатія.  

Під час загального обговорення учасникам пропонується відповісти на два 

питання: 

 Які варіанти відмови були для вас найбільш переконливими? 

 Що всередині вас допомагало вам відмовитися?  

 

Вправа "Рай і пекло" (20 хв) 

Мета: вчити дітей вирішувати конфліктні ситуації, не вдаючись до 

насильства і бійок; вчити визнавати свою частку відповідальності за 

виникнення конфлікту і знаходити шляхи примирення. 

Хід проведення 
Виступаючий: один молодий воїн прийшов до мудрого старця і запитав: 

"О, мудрець, розкрій мені таємницю життя. У чому різниця між раєм і 

пеклом?" 

Мудрець помовчав секунду і відповів "Ти дурний молодий дурень. 

Людина, подібна тобі, ніколи не зможе зрозуміти цього. Ти дуже clueless!" 

Почувши ці слова, молодий воїн вибачився за гарячковість, сховав меч і 

сказав: "Ти правий. Напевно, я дійсно ще занадто дурний, якщо не зміг 

побачити різницю між відповіддю і грубістю." "А ось те, що ти взяв мо слова, 

- це і є рай", - зауважив мудрець. 

Почувши таку відповідь, молодий воїн став злим і лютим, немов лев. "Так 

за такі слова я готовий тебе вбити!" - закричав він і тут же схопився за меч. 
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Але в цю мить мудрець сказав: "Мої слова не були прямою відповіддю на 

твоє запитання. Так я хотів дізнатися, як ти реагуєш на грубість. Твоє 

бажання вбити мене за грубість показало мені, що ти живеш за принципом 

"око за око, зуб за зуб". А це і є пекло! Тому що на твою силу, злість і агресію 

я можу відповісти тим же. Але хіба можна буде тоді побачити кінець образ, 

гніву та люті?" Почувши ці слова, молодий воїн вибачився за гарячковість, 

опустив меч і сказав: "Ти правий. Напевно, я дійсно ще занадто дурний, якщо 

не зміг побачити різницю між відповіддю і грубістю" – А ось тобі і друга 

половина відповіді: "Рай — це коли людина готова простягнути руку на знак 

примирення. Саме в цьому його сила і мудрість" 

Обговорення 
Чому старець сказав, що насильство, агресія — це пекло? 

Що ти робиш, коли хто-небудь хоче у тебе щось забрати? 

Що ти робиш, коли хтось ображає тебе словом? 

Бійка - це хороший спосіб вирішити спір? 

Що ти можеш зробити, щоб суперечка не перетворився в бійку? 

Як ти думаєш, прощення - це ознака сили або ознака слабкості? 

Чому так важливо прощати інших? 

Висновки 
Тільки слабка людина живе за принципом"Око за Око, зуб за зуб", сильна 

людина завжди готова простягнути руку на знак примирення.   

Рефлексія   (5 хв) 

Учасники по черзі висловлюються, чи справдились їхні очікування, якщо 

ні, то чому, чи  легко було  виконувати вправи, де виникали труднощі і т.д.. 

Ритуал прощання 

 

Вправа «Завершення занять» (10хв) 

Мета вправи:створення позитивної атмосфери на завершальному занятті. 

Учасники тренінгової групи стоять у колі, їм пропонується зробити 

комплімент іншим. Для цього на спину кожному ( тренеру теж) скотчем 

приклеюється аркуш паперу.  на яких учасники фломастерами пишуть 

«господареві» аркуша позитивні побажання чи комплімент. 

Аркуші залишаються у дітей. 

Заключне слово ведучого з побажанням (5 хв) 
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Додаток 14 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ, РЕЄСТРАЦІЇ ПІДСУМКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ                  

ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 

(повна електронна версія Журналу знаходиться окремо) 

 

Сушко Віта Володимирівна, 

заступнк директора з 

виховної роботи Київське 

обласне 

ЗМІСТ 

Форма № 1. Загальні відомості про учнів поверху. 

Форма № 2. Додаткові відомості про учнів. 

Форма № 3. План організації та проведення виховної роботи з учнями у 

гуртожитку. 

Форма № 4. Реєстрація та облік проведених заходів. 

Форма № 5. Реєстрація відвідування учнями вечірньої лінійки та облік 

відсутніх учнів у гуртожитку. 

Форма № 6. Облік чергувань по гуртожитку (на поверсі). 

Форма № 7. Облік санітарного стану житлових кімнат учнів. 

Форма № 8. Облік проведення індивідуальної роботи з учнями та їх 

батьками. 

Інші записи. 

Форма № 9. Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу. 
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Додаток 15  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД УЧНІВ 

(пам’ятка для класних керівників, майстрів в/н, вихователів) 

(упорядковано педагогічними працівниками  

ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти) 

 

10 міфів, які мають бути розвіяні 

1. Люди, які говорять про суїцид, швидше за все не здійснять 

самогубства. 

(Це неправда. Приблизно 90% людей, що вчинили самогубство, говорять про 

свої наміри, стверджують, що для них життя втратило сенс) 

2. Немає певних ознак того, що людина планує суїцид. 

(Це неправда. Ознаки є і типові: самовбивці віддають особисті цінні речі, 

дарують їх, віддаляються від сім’ї і товаришів.) 

3. Самогубці завжди мають твердий намір вмерти. 

(Це неправда. Лише від 3 до 5 відсотків з них дійсно мають намір залишити 

цей світ. Більшість самогубців просто не знають як жити далі.). 

4. Діти батьків, які колись мали спробу суїциду, мають більший ризик 

здійснити самогубство. 

(Це правда. Через залишковий стрес і погане вміння давати собі раду, невдалі 

моделі поведінки батьків, такі особи дійсно більш схильні до самогубства 

ніж діти з сімей, де спроб суїциду не було). 

5. Особи, схильні до самогубства, залишаються такими назавжди. 

(Це неправда. Звичайно, вони залишаються суїцидними на певний період 

часу, поки не мине депресія чи знайдуть розв’язок життєві проблеми, які 

гнітили особу). 

6. Чоловіки мають більшу, ніж жінки, можливість, вбити себе. 

(Це правда. Жінки частіше роблять спроби самогубства, але чоловіки 

застосовують сильніші методи, наприклад, такі як вогнепальна зброя а не 

снодійне, як, вірогідно, зробила б жінка. Погодьтесь, шансів вижити у такому 

випадку відчутно менше) 

7. Коли схильна до самогубства людина має глибоку депресією і виходить 

зі стану депресії, — чи правда, що небезпека суїциду минає? 

(Це неправда. Особи, що виходять з депресії, більш схильні вчинити 

самогубство, тому що вони мають тепер енергію на цей вчинок). 

8. Лише люди, що мають депресію, чинять самогубство. 

(Це неправда. Інші психологічні розлади, слабке фізичне здоров’я, 

зловживання, особливо алкоголем, самотність, безробіття, і навіть природні 

катаклізми, можуть підштовхнути багатьох переступити межу). 

9. Люди рідко думають про суїцид. 

(Це неправда. Дослідження показують, що від 40 до 80 відсотків людей мали 

такі думки принаймні один раз в житті). 

10. Якщо запитати суїцидну людину про самогубство, — це підштовхне її 

до такого кроку. За інших умов цього б ніколи не сталося. 
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(Це неправда.  Запитання дають дозвіл говорити про суїцид, а якщо не 

питати, то це може призвести до подальшої ізоляції особи — а відтак — 

депресії). 

Щоб запобігти суїциду, якщо ви вважаєте, що поруч з вами людина, 

схильна здійснити такий вчинок, необхідно ні за яких обставин не залишати 

цю особу насамоті, заохочувати його чи її до розмови. Демонструйте людині, 

що ви про неї дбаєте, відкрито питайте чи та особа почувається в безвиході і 

схильна до самогубства. Якщо ви вірите, що людина обмірковує суїцид — 

дійте і допоможіть цій особі отримати пораду фахівця, зокрема, когнітивно-

поведінкового терапевта. 

Чого робити не слід: 

•  не відповідайте на заяви про суїцидальні наміри (хоч як би безглуздо, на 

вашу думку, вони звучали) репліками: «Чути не хочу про такі дурниці!», «Чи 

варто говорити про речі, яких усе одно не зробиш?»; такі відповіді тільки 

змусять вашого співрозмовника пошкодувати про те, що він скористався 

кризовою лінією; 

•   не показуйте, що ви шоковані заявами суїцидента, навіть якщо справді 

переживаєте емоційне зворушення; 

•   не вступайте в дискусію про припустимість самогубства; повідомте лише, 

що не хочете, аби співрозмовник ішов із життя.  

 

Спілкування з потенційним суїцидентом слід 

побудувати за таким приблизним планом: 

 
1.  Висловте свою зацікавленість особистістю і долею співрозмовника, а 

якщо це доречно, то й любов до нього. 

2.  Ставте запитання прямо, щиро і спокійно, використовуйте техніку 

активного слухання. 

3. З'ясуйте, наскільки сформований образ подальших суїцидальних дій 

чіткий: 

•   чи є суїцидальний план; 

•   чи намічений час і місце виконання; 

•   чи були суїцидальні думки та спроби в минулому; 

•   як суїцидент сам оцінює ймовірність свого суїциду. 

Пам'ятайте: що докладніший план, то більша ймовірність його реалізації, 

4. Спробуйте з'ясувати причини та умови формування суїцидальних намірів. 

Не примушуйте співрозмовника говорити про них, якщо розповідь для нього 

занадто важка. 

5. Спонукайте виразити свої почуття у зв'язку з проблемною сферою. 

6. Запитайте, чи доводилося йому розповідати комусь про те, що він говорить 

зараз. Це запитання допоможе підштовхнути співрозмовника до думки, що, 

можливо, головна його проблема — у соціальній (само-) ізоляції. 

7. Будьте готові до того, що ви будете залучені (можливо, надовго) у 

психотерапевтичну роботу з вашим співрозмовником. 
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Додаток 16 

 

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ                                          

ЗА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 

(упорядковано педагогічними працівниками  

ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти) 

 

 Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, 

культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і 

несе відповідальність за створення належних умов для цього. 

 Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають 

ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. 

Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам 

суспільства. 

Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою 

для покладення на них відповідальності, встановленої законом. 

 

Стаття 155 Сімейного кодексу України 
Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших 

людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 

Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною 

повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки 

зобов'язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам 

не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї. 

Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. 

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування 

ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. Право 

дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою 

державного контролю, що встановлена законом. Дитина має право 

противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї. 

Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу 

опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій. 

Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів 

безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років. 

 

Стаття 150, 152 Сімейного кодексу України 

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених 

законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, 

навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження 

або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 
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адміністративного стягнення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від 

двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 

правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне 

за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох 

до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність 

за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою 

накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення 

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених 

законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - 

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

 

Стаття 166 Кримінального Кодексу України 

Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється 

працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання 

прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням 

волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

 


