Матеріали конкурсу на кращий
учнівський гуртожиток
Державного навчального закладу
«Дубенське вище художнє професійно –
технічне училище»

Звіт
вихователя гуртожитку
Державного навчального закладу
«Дубенське вище художнє професійно – технічне училище»
Пелих Оксани Святославівни
У 2016 -2017 навчальному році виховна робота в гуртожитку ДНЗ
«Дубенське ВХПТУ» проводилась згідно з річним, місячним, щоденним
планом роботи і була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту»,
«Про професійно – технічну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції
національно – патріотичного виховання дітей та молоді
Систематично

проводилась робота

документації: журналу

по

оформленню відповідної

обліку індивідуальної роботи з учнями, журналу

обліку індивідуальної роботи з батьками, журналу обліку правопорушень у
гуртожитку, журналу обліку дітей пільгових категорій: дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, дітей, батьки яких
беруть (брали) участь в проводженні АТО,

журналу

контролю вечірньої

перевірки, плану роботи з батьками учнів, протоколів батьківських зборів,
протоколів загальних зборів гуртожитку.
У минулому навчальному році в гуртожитку проживало 87 учнів, з них:
дітей - сиріт 1 чол., учнів І курсу - 40 чол., ІІ – ІІІ курсу - 47 чол.
За рік у гуртожитку не скоєно жодного кримінального злочину чи грубого
порушення дисципліни.
Житлово – побутові умови в гуртожитку училища постійно знаходилися в
полі зору адміністрації, майстрів виробничого навчання , класних керівників,
коменданта та вихователя. За їх підтримки у гуртожитку створені належні
умови проживання: відремонтовані житлові кімнати та укомплектовані новими
меблями, ковровими доріжками; проведений косметичний ремонт коридорів,
побутових кімнат; відремонтувано кімнату для приготування їжі і в систему

водопостачання підведено гарячу воду; зроблено нову, сучасну кімнату гігієни
жінки. Є окрема кімната для приймання їжі; кімната самопідготовки; кімната
відпочинку,

де

учні

мають

можливість

переглядати

телепередачі

та

користуватися мережею Інтернет.
Оформлені інформаційні стенди: «Правила внутрішнього розпорядку»,
«Розпорядок

дня

учнів»,

«Вітаємо»,

дисципліни». «Екран навчання»,

«Екран

огляду

кімнат»,

«Екран

«Інформація для чергового», «Рада

гуртожитку інформує», «Психологічний вісник».

Працюючи над реалізацією проблемної теми: «Формування в учня
потреби в високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому
збагаченню» впродовж року я намагалася розвивати пізнавальні здібності
учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких
громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними
надбаннями

українського

народу,

моральною,

правовою, трудовою та економічною культурою.

художньо-естетичною,

Особливо велику

увагу

приділяла індивідуальній роботі з учнями.

Найчастіше акцентувала увагу на учнів, які схильні до правопорушень та
систематично відлучаються за межі гуртожитку. Для усунення правопорушень
використовувала такі методи та форми роботи:


метод переконання, за допомогою якого формуються погляди,

уявлення, поняттяучнів, відбувається обмін інформацією (вплив, діалог, доказ,
заклик, переконання тощо);


метод

стимулювання,

за

допомогою

якого

організовується

діяльність учнів і стимулюються позитивні її мотиви (завдання, доручення,
вимоги, змагання, приклад створення ситуацій успіху);


оцінювання

метод оцінки і самооцінки, за допомогою якого проводиться
вчинків,

стимулювання

діяльності,

надання

допомоги

у

саморегуляції їх поведінки (заохочення, зауваження, ситуація довіри,
контролю, самоконтролю, самокритики тощо);


метод залучення до різних видів робіт, в тому числі до гурткової.

Активно

встановлювала контакт з батьками вихованців шляхом

зустрічей, телефонних розмов, індивідуальних бесід. Надавала консультації з
питань поведінки та проживання учнів у гуртожитку, залучала батьків до
роботи з профілактики правопорушень.
Важливу роль для розвитку активної життєвої позиції учнів відіграє
учнівське самоврядування, яке є організатором вільного часу та

творчої

діяльності мешканців. У своїй роботі учнівське самоврядування керується
«Положенням про раду гуртожитку». До складу Ради

входять найбільш

відповідальні учні, які під моїм керівництвом щомісяця ретельно планують
зміст основних заходів, організовують

та координують виховну роботу у

гуртожитку. До щоденних обов’язків Ради гуртожитку входить перевірка
санітарно-гігієнічного стану

житлових кімнат та огляд території; рейд-

контроль під час самопідготовки; контроль дотримання дисципліни та порядку.

Проте найбільше учнівському самоврядуванню довподоби організовувати
свята та вечори відпочинку.
З метою зайнятості учнів у позаурочний час, розвитку їх творчих
здібностей, формування навичок здорового способу життя у гуртожитку
напротязі всього навчального року успішно працював гурток, робота якого
проводилась згідно плану.
1. Корисні поради (вересень – жовтень). Надавала учням поради як прати,
прасувати та ремонтувати одяг, як доглядати за одягом та взуттям, як
підтримувати здоров’я не застосовуючи медичні препарати, корисні поради
щодо здорового харчівання та приготування їжі.
2. Вишивка (листопад – грудень). Навчала учнів техніці вишивання:
вишивання хрестиком, гладдю та бісером.
3. В’язання (лютий – березень). Показувала учням техніку в’язання: набір
петель, способи в’язання, зняття мірок та розрахунок взірця…
4. Шиття (квітень – травень). Навчала учнів основ шиття: види швів,
зняття мірок та побудова базових лекал тощо.
Матеріали підкріплювала відео – уроками.
Виховну роботу з учнями гуртожитку здійснювала

за напрямками:

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, історичних,
культурних і духовних надбань рідного краю; ціннісне ставлення особистості
до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до себе; ціннісне
ставлення особистості до мистецтва; ціннісне ставлення особистості до
природи; ціннісне ставлення особистості до праці; заходи щодо правової освіти,
профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі.
Формуючи в учнів ціннісне ставлення до історичних і культурних
надбань рідного краю, прилучаючи до звичаїв та традицій, виховуючи повагу
до батьків, любов до рідного краю, почуття обов’язку перед родиною та
українським народом я разом з радою гуртожитку провела такі заходи:
Філософська бесіда «Активна позиція. Чи варто її мати»

Вікторина до Дня визволення міста Дубна
Вечір Шевченківської поезії
Вечір-пам яті до Дня жертв голодомору
Зустріч з учасниками АТО

Виховуючи в учнів шанобливе ставлення до людей

та родини, такі

чесноти як людяність, чесність, доброзичливість я разом з радою гуртожитку
провела такі заходи:
Свято Андрія
Година спілкування «Життя людини - найвища цінність»
Проект створення Новорічної композиції
Новорічна вечірка

Виховуючи ціннісне ставлення учнів до себе я провела такі заходи:
Міні – змагання з шашок та шахів;
Година спілкування «Праця – один з найкращих вихователей характеру»
Вечір до Дня здоров’я
Розмова «Шкідливі звички. До чого призводять»

Формуючи в учнів високий рівнь духовності та естетичної культури,
вміння

власноручно

примножувати

культурно

–

мистецькі

надбання

українського народу я за допомогою ради гуртожитку провела такі заходи:
Вечір відпочинку «Ми раді знайомству з вами»
Виготовлення плакату до свята жінки
Година спілкування «Мова – це серце народу, жива душа його»

Виховуючи в учнів відповідальність за збереження природи я провела
такі заходи:
Гра – подорож «Заповітними куточками України»
«Збережемо красу Землі» малюнок
Акція «Чистий парк»

Виховуючи цивілізованого господаря, який свідомо ставиться до праці,
як вищої цінності людини і суспільства я провела такі заходи:
Операція «Чисте подвір’я»;
Створення проекту «Кімната моєї мрії»

Реалізовучи заходи спрямовані на попередження злочинів і злочинності,
вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі та виявлення
негативних змін у поведінці учнів були проведені такі заходи:
«Сучасна работоргівля. Не дай себе обманути»
Розмова «Якою я уявляю державу своєї мрії»
Бесіда «Правова культура людини»
Зустріч з працівниками міліції

Головною метою виховного процесу у гуртожитку – забезпечення
комфортних умов для проживання, ефективного навчання, самопідготовки та
розвитку творчих здібностей учнів. Приклали багато зусиль, щоб в стінах

гуртожитку панувала атмосфера доброзичливості,
проживає,

існувала

турбота

про

підвищення

уваги до кожного, хто
освітнього

рівня

учнів,

задоволення їх культурних запитів та інтересів, духовне зростання. Проте
життя не стоїть на місці. Тому на майбутнє свою діяльність планую
спрямувати на:
вдосконалення вихованого процесу:
- впровадження сучасних форм, методів і засобів виховання;
- впровадження інноваційних технологій;
- покращення рівня самопідготовки;
- покращення умов навчання і відпочинку;
- якісне проведення виховних заходів;
- формуваняя моральних , правових, трудових, духовних, естетичних і
культурниї цінностей у учнів.
У вирішенні цих головних та багато інших питань покладаю надію на
поміч Ради гуртожитку та адміністрації навчального закладу. Бажаю кожному з
нас успіхів, ініціативи, самовіддачі та плідної праці. Саме від внеску кожного у
загальну справу залежать більш вагомі результати, наше майбутнє.

План роботи ради гуртожитку
№

1
2
3

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2
3
4
6

Дата
Відповідальні
проведення
І. Організаційне засідання 05.09.2017р
Ознайомлення членів ради з
«Положенням про учнівське
самоврядування»
Розподіл обов’язків між членами
Заступник з
ради гуртожитку
ВР,
вихователь,
Обговорення та затвердження
члени Ради
плану роботи ради гуртожитку на
2017 – 2018 н. р
ІІ. План роботи на вересень
07.09. 2017 р
Оголосити про конкурс на кращу
07.09
кімнату гуртожитку
Ознайомити з умовами конкурсу
та вести екран змагань за кращу
щоденно
кімнату
Санітарно –
Контролювати санітарно –
побутовий
постійно
гігієнічний режим у житлових кім
сектор,
вихователь
Проводити санітарні дні
Огляд кімнат «Моя праця створює останній четвер
затишок та красу у кімнатах»
місяця
Диспут «Що означає бути
Культурно –
справжнім патріотом?»
22.09
масовий
сектор
Провести екскурсію в Дубенський
Інформаційний
замок(для учнів І курсу)
27.09
сектор,
вихователь
Скласти графіки чергування учнів
Голова ради,
до 30.09
у гуртожитку на жовтень
вихователь
ІІІ. План роботи на жовтень
02.10.2017 р
Підготовка кімнат до осінньо –
до 15 жовтня
Всі сектори
зимового періоду
Проводити контроль за
Сектор
дисципліною учнів
постійно
дисципліни та
порядку
Проводити рейди-перевірки
Навчальний
постійно
якості самопідготовки
сектор
Випустити стіннівку про
07.10
захисників, учасників АТО
Редколегія
Випустити газету «День
17.10
Редколегія
Назва заходу

7

8
9

1

2
3
4
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

українського козацтва та День
захисника України»
Провести профілактику
правопорушень серед учнів

Сектор
24.10
дисципліни та
порядку
Залучати учнів до участі в
Спортивно –
спортивних секціях
постійно
масовий
сектор
Скласти графіки чергування учнів
Голова ради,
до 30.10
у гуртожитку на листопад
вихователь
ІV. План роботи на листопад
01.11.2017 р
Провести операцію «Чистюля».
Санітарно –
Розповісти про правила чистоти
03.11
побутовий
сектор
Організувати конкурс
Культурно –
декламаторів «Мова рідна, слово
7.11
масовий
рідне»
сектор
Створення проекту «Кімната моєї
Санітарно –
14.11
мрії»
побутовий сек
Виготовити плакат «Голодний 33Культурно –
й рік»
22.11
масовий
сектор
Провести вечір – пам’яті до Дня
24.11
Редколегія
жертв голодомору
Організація міні- змагань з шашок
Спортивно –
27.11
масовий сект.
Організувати зустріч з героями –
Голова ради,
28.11
захисниками України
вихователь
Скласти графіки чергування учнів
Голова ради,
до 30.11
у гуртожитку на грудень
вихователь
V. План роботи на грудень
01.12.2016
Провести акцію «16 днів без
05.12
Всі сектори
насильства»
Випустити Новорічну газету
11.12
Редколегія
Святкування Андрія
Культурно –
13.12
масовий сект
Провести інформаційну годину:
Інформаційний
19.12
«Свято Миколая»
сектор
Підведення підсумків за І півріччя
26.12
Всі сектори
Підготовка до конкурсу колядок
та щедрівок

27.12

Навчальний
сектор

7
8
9

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
6

1
2
3
4

Провести підготовку до
Новорічної вечірки
Провести Новорічну вечірку

28.12
29.12

Культурно –
масовий сект
Культурно –
масовий сект

Скласти графіки чергування учнів
до 30.12
Голова ради
у гуртожитку на січень
VІ. План роботи на січень
15.01.2018 р
Провести конкурс колядок та
Культурно –
15.01
щедрівок
масовий сект
Стіннівка «Новорічно – різдвяні
18.01
Редколегія
традиції нашого краю»
Година спілкування до Дня
Навчальний
Соборності України «Молодь
22.01
сектор
єднає Україну»
Вечір – сповідь «Мої добрі
Інформаційний
31.01
справи»
сектор
Скласти графік чергування учнів
31.01
Староста
на лютий
VІІ. План роботи на лютий
02.02.2018 р
Організація консультацій для
Навчальний
постійно
учнів
сектор
Святкування Дня закоханних.
Культурно –
Провести конкурс на
14.02
масовий
виготовлення найкращої
сектор
валентинки
Виготовити плакат присвячений
20.02
Редколегія
Небесній сотні
Розмова з учнями про культуру
Сектор
поведінки
дисципліни та
22.02
порядку,
вихователь
Організація міні – змагань з шахів
Спортивно масовий
Скласти графіки чергування учнів
до 28.02
Голова ради
у гуртожитку на березень
VІІІ. План роботи на березень
01.03.2018 р
Випустити газету до
Редколегія
07.03
Міжнародного жіночого дня.
Всі сектори
Шевченківські дні
Культурно –
09.03
масовий сект
Провести вікторину до Дня
Інформаційний
16.03
визволення міста Дубна
сектор
Оголосити та провести конкурс
до 30.03
Санітарно –

5
6
7

1
2
3
4

5
6
7

1
2
3
4

1
2
3
4
5

«Озелени гуртожиток»
побутовий сек
Організація міні – змагань з
Спортивно –
шашок
масовий
Організація весняної толоки
Всі сектори
Скласти графі-ки чергування
до 30.03
Голова ради
учнів у гуртожитку на квітень
ІХ. План роботи на квітень
03.04.2018 р
Правила хорошого тону. Школа
Навчальний
05.04
етикету
сектор
Провести вечір до Дня здоров’я
Культурно –
11.04
масовий сект
Виготовити плакат на тему;
14.04
Редколегія
«Шкідливі звички»
Інформаційна година: «Не шукай
Інформаційний
25.04
собі нещастя» розмова про СНІД
сектор
Виготовити стінівку
Редколегія
«Чорнобильська трагедія».
26.04
Інформаційний
Бесіда про Чорнобильську
сектор
трагедію
Провести акцію «Чистий парк»
27.04
Всі сектори
Скласти графіки чергування учнів
до 30.04
Голова ради
у гуртожитку на травень
Х. План роботи на травень
03.05.2018 р
Бесіда з профілактики
Вихователь,
04.05
туберкульозу
староста
«Мої батько й мати – мій зразок
Навчальний
14.05
вихованості»
сектор
Спілкування до Дня української
Інформаційний
17.05
вишиванки
сектор
Скласти графіки чергування учнів
до 30.05
Голова ради
у гуртожитку на червень
ХІ. План роботи на червень
01.06.2018 р
Бесіда «Безпечна поведінка під
Вихователь,
час канікул – запорука здорового
04.06
Староста
відпочинку
Бесіда до Дня охорони
Інформаційний
07.06
навколишнього середовища
сектор
Підготовка та початок проведення
Староста,
ремонтних робіт у кімнатах
з 15.06
вихователь
гуртожитку
Підведення підсумків за ІІ піврічя
кінець місяця
Всі сектори
Підведення підсумків про роботу
кінець місяця
Староста
ради гуртожитку за рік

План роботи гуртка «Школа життя»
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назва заходу
Вступна бесіда.Ознайомлення з планом роботи
гуртка, правила поведінки у колективі, робоча
кімната, інструменти та матеріали, правила
техніки безпеки
Добробут та затишок у твоєму помешкані.
Власні ідеї учнів щодо оформлення своєї
кімнати
Як правильно та красиво заправляти ліжко: з
рекомендацій професійної покоївки
Секрети прання. Як приготувати засіб для
прання своїми руками. Як відбілити речі: топ 4
народні засоби
Правила прасування: корисні поради
Прасування чоловічої сорочки та штанів,
жіночої сукні
Домашня хімчистка та догляд за взуттям
Чистка одягу від плям та застарілих забруднень
Дрібний ремонт одягу
Декоративні обшлаги рукавів піджака та
штанів
Правила здорового харчування. Корисні поради
Обираємо правильну дієту та застосовуємо її на
практиці
Брови 2017: модні тенденції цього року
Робимо правильно красиві, ідеальні, модні
брови
Догляд за шкірою обличчя: 20 кращих порад
Застосування масок для обличчя на практиці
Доглядаємо за руками. Чоловічий маникюр
Професійний чоловічий манікюр.Майстер клас
Доглядаємо за руками. Жіночий маникюр
Професійний жіночий манікюр.Майстер - клас
Сучасні стрижки: тренди для всіх типів волосся
Майстер – клас чоловічих стрижок від
студентів – перукарів училища культури
Майстер – клас жіночих стрижок від студентів
– перукарів училища культури

Термін
виконання

Вид
занняття

06.09
13.09

Теоретичне

20.09

Практичне

27.09

Теоретичне

04.10

теоретичне

11.10

Теоретичне

18.10

Практичне

25.10
01.11
08.11

Теоретичне
Практичне
Теоретичне

15.11

Практичне

22.11

Теоретичне

29.11

Практичне

06.12

Теоретичне

13.12

Практичне

20.12
27.12
17.01

Теоретичне
Практичне
Теоретичне

24.01

Практичне

31.01
07.02
14.02

Теоретичне
Практичне
Теоретичне

21.02

Практичне

28.02

Практичне

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Як правильно фарбувати волосся та яку фарбу
обрати
Фарбуємо волосся вдома
Чоловіча мода 2018. Новинки
Демонстрація власного стилю
Жіноча мода 2018. Новинки сезону
Демонстрація власного стилю
Як одягнутися модно безкоштовно. Гардероб
за 0 коп.
Поради майстра переробника 1(штани –
спідниця)
Поради майстра переробника 2 (жикет – жилет)
Основи шиття: зняття мірок, розкрій виробу,
примірка, уточнення після примірки
Побудова макету основи спідниці. Пришивання
застібки. Відео – урок
Побудова макету основи штанів. Відео – урок
Обробка готових виробів та догляд за ними

07.02

Теоретичне

14.03
21.03
28.03
04.04
11.04

Практичне
Теоретичне
Практичне
Теоретичне
Практичне

18.04

Теоретичне

25.04

Практичне

16.05

Практичне

23.05

Теоретичне

30.05

Практичне

06.06
13.06

Практичне
Теоретичне

Зміст

1.

Паспорт гуртожитку.

2.

Аналіз стану та використання майна гуртожит.

3.

Звіт про роботу вихователя за попередній навчальний рік.

4.

План роботи учнівської ради.

5.

План роботи гуртка «Школа життя».

Матеріали конкурсу на кращий
учнівський гуртожиток
Державного навчального закладу
«Дубенське вище художнє
професійно – технічне училище»

