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Усім відомо: студентське життя – це не лише навчальні заняття, а й 

насичене різноманітними заходами дозвілля, яке іноді запам’ятовується 
краще, ніж сам освітній процес. 

 

 

 

 ДЕНЬ ЗНАНЬ – ЦЕ ОСОБЛИВЕ 

СВЯТО –        стор.2; 

 КВЕСТ «БУДЬМО ЗНАЙОМІ» - 

стор.2; 

 АКЦІЯ «ОПАЛЕ ЛИСТЯ»- стор.3; 

 ВИХОВНИЙ ЗАХІД   

          «Я - ПАТРІОТ, Я – ГРОМАДЯНИН» - 

стор.3;                                      

 ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ 

          «ВСІ МИ  РІЗНІ, ВСІ МИ РІВНІ» - 

стор.3-4;                       

 РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ    

           ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ – стор.4;                         

 ДОЗВІЛЛЯ У ГУРТОЖИТКУ – стор.4; 

 ОГЛЯ-КОНКУРС 

             «КРАЩА КІМНАТА ГУРТОЖИТКУ» 

- стор.5 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНА ГАЗЕТА РАДИ ГУРТОЖИТКУ 
ЛЮБОТИНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Виховання – це не поєднання заходів і прийомів,  
а мудре спілкування дорослого із живою душею дитини. 

Василь Сухомлинський 
 



 

ДЕНЬ ЗНАНЬ – ЦЕ ОСОБЛИВЕ СВЯТО 

 

День знань – це особливе свято! Завжди яск-

равий, насичений емоційністю та хвилюючою 

атмосферою. Звідусіль лунають теплі поздоров-

лення i кожне людське серце, хвилюючись від-

гукується на заклик першого дзвінка! У цей 

день від усієї душі хочемо побажати успіхів у 

навчанні, щоб новий навчальний рік приніс 

тільки приємні враження! 

Бажаємо міцного здоров’я, впевненості у 

власних силах та відвертого прагнення до нових 

знань! 

КВЕСТ «БУДЬМО ЗНАЙОМІ» 

Щорічно у вересні проводиться вечір зна-

йомств із першокурсниками.  

Так, 23 вересня проведено квест «Будьмо 

знайомі», на який зібралися не тільки першоку-

рсники, а й учні старших курсів, що прожива-

ють у гуртожитку. Захід проводився на терито-

рії гуртожитку. Тут відчувалася чарівна атмос-

фера затишку другого рідного дому. Осінній 

вересневий день видався по-літньому теплим і 

сонячним. 

До уваги присутніх були запропоновані різні 

конкурси, в яких брали участь всі бажаючі. 

Шумно, весело, цікаво, запально - саме так 

проходили конкурси. Маршрут був цікавий.              

Мета маршруту - визволити «Короля» із «Джу-

нглів», який дав їм наказ про Дружбу. 

 

 

Для учасників квесту юні кухарі приготували 

куліш та бутерброди. 

 

 

Саме у такій обстановці відбувся незабутній 

захід для першокурсників. Вихователі доклали 

чимало зусиль, аби зробити вечір знайомств 

якомога яскравішим та захоплюючим.  

Першокурсники дуже вдячні за організова-

ний та цікавий квест і з нетерпінням чекають на 

нові заходи!  

Вечір знайомств закінчився, а першокурсни-

ки ще довго ділилися враженнями один з од-

ним. Ми пишаємося тим, що у нас є талановита 

та активна молодь. 

Нас не можна роз’єднати 
Ми тепер одна сім’я. 

Дружбу будемо плекати, 
Щоб були ми, як рідня! 
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АКЦІЯ «ОПАЛЕ ЛИСТЯ» 

Природу не можна застигнути неохайною і                          

напівроздягненою, вона завжди прекрасна. 

Природа не терпить неточностей і                                     

не прощає помилок. 

Ральф Волдо Емерсон 

Осінь…Багата, щедра, золота. Прекрасна по-

ра року! Але в багатьох людей вона асоціюється 

з пожовклим листям.  

Золота осінь поступово добігає кінця, і вже 

зовсім скоро зима вступить у свої права. Золо-

тисто-багряний килим з листя, яке вальсує з 

вітром, вкриває все навколо. Житлово-

побутовий сектор разом з мешканцями гурто-

житку включилися у «боротьбу» з опалим лис-

тям і впорядкували прилеглу територію. 

 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД:                                                  

«Я - ПАТРІОТ, Я – ГРОМАДЯНИН» 
 

Патріотичне виховання – це сфера духовного 

життя,   яка проникає  в усе, що пізнає,        

робить, до чого прагне,   що любить і ненави-

дить людина, яка формується 

Василь Сухомлинський 

 

Вихователі провели захід, метою якого було: 

розширення знань учнів про рідну державу, ро-

зкриття суті поняття «громадянин», «патріот», 

«патріотизм»; розвиток в учнів прагнення бути 

свідомим громадянином України; виховання 

любові до рідної землі, до її держави. А розпо-

чали виховний захід з прослуховування Держа-

вного Гімну України. 

Мешканці гуртожитку взяли участь у диску-

сії, висловлювали свою думку з питань «Хто 

такий патріот?», «Які обов’язки покладаються 

на нього?» та ін. 

Наприкінці заходу здобувачі освіти передали 

один одному «Голуба Миру», на якому написа-

ли свої побажання Державі, та всім патріотам  

України, щоб наша Батьківщина була захищена 

любов’ю і теплом сердець. 

 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ:                                  

«ВСІ МИ РІЗНІ, ВСІ МИ РІВНІ» 

Поведінка -  це дзеркало,                                                               

у якому кожен показує свою подобу. 
Йоганн Вольфґанґ фон Ґете 

 

Толерантність – це повага, сприйняття та ро-

зуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу. 

Під час заходу здобувачі освіти розкрили по-

няття «Толерантність», використовуючи істори-

чні факти, афоризми видатних людей; виявили 

основні риси толерантності; знайшли інформа-

цію про типологізацію толерантності; склали 

«квітку толерантності» з проблемами сучасної 

молоді. Із задоволенням аналізували запропоно-

вані їм ситуації. Кожна група-учасник намалю-

вала свою «емблему толерантності». 
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По завершенню години спілкування учні по-

будували «сходинки толерантності» та склали 

портрет толерантної особистості. 

Такі заходи виховують  чуйність, доброту, 

ввічливість, взаємоповагу, людяність, терпи-

мість до чужих вад, почуття поваги один до од-

ного, до звичаїв, традицій і культури; формують 

в учнів відповідальність за взаємовідносини з 

оточуючими. 

 

 

 

РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ 

ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ   

Новорічні свята  - найбажаніші й найулюбле-

ніші  для учнів. 17 грудня з мешканцями гурто-

житку 1-х курсів було проведено розважальний 

захід до Дня Святого Миколая. Усі бажаючі 

брали участь у різних конкурсах, а  переможці 

отримали солодкі подарунки. 

22 грудня для мешканців гуртожитку 2-х та  

3-х курсів відбувся розважальний захід до при-

йдешнього Нового року.  

 

 

 

 

 

ДОЗВІЛЛЯ У ГУРТОЖИТКУ 

Гра в настільний теніс - найпопулярніша роз-

вага мешканців гуртожитку, а також хлопці та 

дівчата активно грають в пінг-понг. 

Одним із найулюбленіших занять нашої мо-

лоді є  гра в шашки. Рада гуртожитку організо-

вує часті турніри, тому що шашки по праву ви-

знана однією з найбільш інтелектуальних ігор, 

передусім вона стимулює розумову діяльність, 

сприяє розвитку  логічного мислення, просто-

рової уяви, пам'яті та уваги. 

Найбільш  гнучкі та витривалі, хто хоче ви-

пробувати свою міцність та силу волі, надають 

перевагу грі у твістер.  

У сприятливу погоду молодь має можливість 

пограти в баскетбол, футбол та волейбол на 

спортивному майданчику. З кожним днем при-

хильників активного відпочинку стає все біль-

ше. 
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ОГЛЯД-КОНКУРС                                                 

«КРАЩА КІМНАТА ГУРТОЖИТКУ» 

Коли ви наводите лад у домі,  

ви також наводите лад у своєму житті й 

навіть в своєму минулому 

Марі Кондо 

Приділяючи велику увагу виховній роботі у 

гуртожитку, стало доброю традицією проводити 

огляд-конкурс «Краща кімната гуртожитку».  

Мета якого - виявлення та розповсюдження 

кращого досвіду організації житлово-побутових 

умов для проживання, навчання і відпочинку 

учнівської молоді та активізації органів учнів-

ського самоврядування у формуванні здорового  

способу життя і активної життєвої позиції мо-

лоді. 

Згідно з обраною метою сформульовано за-

вдання проведення огляду-конкурсу та розроб-

лені об’єктивні критерії оцінювання, а саме: 

1. Естетичне оформлення кімнат; 

2. Чистота, порядок, затишок у кімнатах; 

3. Відсутність правопорушень та злочинів 

серед проживаючих у кімнаті; 

4. Бережливе відношення проживаючих у 

кімнаті до суспільного майна; 

5. Висока культура поведінки і доброзич-

ливе ставлення проживаючих у кімнаті 

до оточуючих; 

6. Взаєморозуміння проживаючих у кімнаті 

з працівниками гуртожитку; 

7. Участь  мешканців кімнати у громадсь-

кому житті гуртожитку. 

Наприкінці першого семестру Рада гуртожи-

тку разом з вихователями  підвели підсумки 

даного конкурсу  та визначили рейтинг: 

 

 

 

 

 

 

- мешканці кімнати №12 (Віталій РЕШЕ-

ТНЯК, Едуард БІЛОУС, Дмитро МАХ-

РОВ, Артем                КУБИШКІН) - по-

сіли І місце; 

- мешканці кімнати №46 (Валєрія ГЕТТА, 

Богдана ЦАРЕНКО, Кристина ПИЛИ-

ПЕНКО) - ІІ місце. 
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