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Хмельницької

– переможець II обласного
етапу конкурсу «Гуртожиток –
наш дім» серед аграрних ВНЗ
I-II рівня акредитації

Тернопільської

• Шевченківський
технікум ПДАТУ

• Новоушицький
технікум ПДАТУ

• Коледж Подільського
ДАТУ

• Бучацький коледж
ПДАТУ

• Борщівський
агротехнічний коледж

21-22 листопада 2011р.

областей



1. «Стан житлово-побутових умов в гуртожитках навчального закладу. Звіт
вихователів про організацію навчального забезпечення самостійної
позааудиторної роботи студентів».

червень 2009р. 
2. «Основні заходи педагогічного впливу і корекції виховання студентів у
гуртожитках коледжу».

березень 2009р.
3. «Методичне забезпечення, організація та контроль самостійної роботи
студентів за місцем проживання».

лютий 2009р.
4. «Педагогічні та методичні проблеми формування особистості студента. 
Роль студентського самоврядування в гуртожитках навчального закладу».

травень 2010р.
5. «Студентське самоврядування в гуртожитку як дієва форма
самовиховання».

січень 2010р.
6. «Про виконання структурними підрозділами і громадськими
організаціями навчального закладу завдань програми «Гуртожиток – наш
дім» при підготовці до Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий
гуртожиток 2011-2012 н.р.»

листопад 2011р.
7. «Завдання, формування пізнавальних та розвиваючих вмінь студентів-
першокурсників, залучення їх до органів студентського самоврядування, 
профспілкової організації по вирішенню питань соціально-побутових
проблем у гуртожитках коледжу».

жовтень 2011р.

 фінансування

 дієвість

 системність



Програма
«Гуртожиток – наш дім»

Програма
«Гуртожиток – наш дім»

I. Покращення
матеріально-

технічної бази і
санітарно-

побутових умов
проживання

II. Виховна робота і
розвиток

студентського
самоврядування
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 Здано в експлуатацію гурт. №2     гурт. №3
1971р.      1981р.

 Розрахований на 261місце 450місць
 Житлова площа 1 ст.                     8м.кв.        6м.кв
 Котельня: здано в експлуатацію 2008р.

сума капіталовкладень 700тис.грн.
 Встановлено теплові лічильники 2011р.

сума капіталовкладень 30тис.грн.
 Забезпечення кадрами:

завідувач гуртожитками 1 чол.
чергові вахтери 9 чол.
техпрацівники 5 чол.
електрик 1 чол.
слюсар 1 чол.

Норма згідно
стандарту

 умивальник 1шт.    – 5 чол.
 туалет жін. 1 уніт.  – 8 чол.

чол. 1 уніт.  – 12 чол.
 душова сітка - 12 чол.
 гігієна жінки – 50 чол.

Рівень забезпеченості санітарно-гігієнічним та
побутовим обладнанням
Холодильник 1шт. на 4 чол.
Мікрохвильова піч 1шт. на 9 чол.
унітази 1шт. на 6 чол.
умивальники 1шт. на 5 чол.
мийки 1шт. на 10 чол.
душові сітки 1шт. на 21 чол.
тази для прання 1шт. на 3 чол.
кухонні плити 1шт. на 8 чол.
пральна машинка -автомат 3шт. на 2 гурт.
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Пільгова оплата категорії

 сироти
 голови рад гуртожитків
 переможці конкурсів
 по заявах

• за поданням ради
студентського
самоврядування

• згідно наказу
директора коледжу



• читальний зал
• бібліотека
• кімната самопідготовкинавчальнінавчальні

інформаційно-
комунікаційні

інформаційно-
комунікаційні

• телевізійний зал
• мережа інтернет (6 комп’ютерів)
• Wi-Fi

соціально-
побутові

соціально-
побутові

• кімнати для приготування їжі
• буфет
• стоматологічний кабінет
• майстерня по ремноту одягу
• перукарня
• сушки
• прасувальні
• кімнати для прання
• ізолятор
• камера схову
• кімнати гігієни
• душові кімнати

дозвілля і
відпочинок
дозвілля і

відпочинок

• кімнати для відпочинку
• кімнати студентського самоврядування
• клуб “Ровесник”
• клуб “Подруга”
• клуб “Позиція”
• клуб волонтерів

організаційніорганізаційні
• пропускна система
• розпорядок роботи гуртожитку (режим)
• технічна служба (тех. прац.- 5 чол., вахтери - 9 чол.,

слюсар електрик – 1 чол. Костелянка – 1 чол. )
• прозорість в роботі



Перспективні напрямки розробки програми
“Гуртожиток – наш дім”

Обладнання житлових та побутових кімнат з покращеними
умовами проживання в гуртожитку №2

Встановлення стаціонарних електричних плит в кімнатах для
приготування їжі в гуртожитку №3

На виконання програми по енергозбереженню провести
поетапну заміну вікон в гуртожитку №3

Заміна мережі системи водовідведення у гуртожитках №2 і 3 в
зв’язку із закінченням їхніх амортизаційних термінів



II. Виховна робота і розвиток студентського
самоврядування

II. Виховна робота і розвиток студентського
самоврядування

• Забезпечення кадрами
вихователі – 3 чол.
бібліотекар – 1 чол.
психолог – 1 чол.
завід. гурт. – 1 чол.

• Основні напрямки виховання
національно-громадянське
виховання

правове виховання
художньо-естетичне
виховання
трудове виховання, заходи з
охорони життя і здоров’я
Фізичне виховання, форму-
вання основ здорового спосо-
бу життя
екологічне виховання
сімейно-родинне, санітарно-
гігієнічне, статеве виховання

За ініціативи студентської ради
гуртожитків

Дні догляду за могилами та
пам’ятниками. Акція “Ветеран живе
поруч”

Акція “Обміняй цигарку на цукерку”

Конкурс “Найромантичніша пара”, 
“Красуня коледжу”

Трудовий десант “Земля - наш дім”

Акція “Ми - за здоровий спосіб життя”

Соціальний порект “Збережи наше
рідне місто”

Акція “Коли ти береш– наповнюєш
руку. Коли ти даєш – наповнюєш серце”



Основні:
1. Паспорти гуртожитків;
2. Положення про студентські

гуртожитки БАТК;
3. Список працівників

гуртожитків;
4. План виховної роботи в

гуртожитках БАТК;
5. Узагальнений досвід роботи

вихователів;
6. План роботи ради гуртожитків;
7. Протоколи засідань ради

гуртожитків;
8. План роботи гуртожитків та

клубів за інтересами;
9. Відеофільм.

Додаткові:

1. Витяги із плану роботи
• педагогічної ради
• методичної ради
• методоб’єднання кураторів груп

2. Витяги з наказів
3. Довідки

• про надхоження та використання
коштів на зміцнення матеріальної
бази гуртожитків

• про вартість проживання
• про використання ліжкомісць
• про проведення капітальних і

поточних ремонтів
4. Аналіз по результатах перевірки умов

проживання в гуртожитках БАТК;
5. Робочі плани по підготовці та

проведенні конкурсів “Гуртожиок –
наш дім”;

6. Плани проведення літніх ремонтних
робіт;

7. Журнали;


