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 ДЕНЬ ЗНАНЬ – СВЯТО МУДРОСТІ; 

 «СТВОРИМО СЕРЦЕ ДОБРОТИ»; 

 «КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ»; 

 АКЦІЯ «ОПАЛЕ ЛИСТЯ»; 

 ЕСКУРСІЯ ДО ЛЮБОТИНСЬКОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ; 

 КОНКУРС-ВИСТАВКА «ДАРИ ОСЕНІ»; 

 ДОЗВІЛЛЯ У ГУРТОЖИТКУ; 

 КОНКУРС «МІС ТА МІСТЕР  

ГУРТОЖИТКУ»; 

 ТЕАТРАЛІЗОВАНА   ВИСТАВА ДО 

ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ.                                       

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНА ГАЗЕТА РАДИ ГУРТОЖИТКУ 
ЛЮБОТИНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Виховання молоді, яка проживає у гуртожитку – процес склад-

ний і багатогранний, що потребує зваженого відбору виховних за-

ходів, постійного пошуку нових форм роботи з організації дозвілля 

здобувачів освіти, щоб вони зростали духовно і морально, могли 

знайти своє місце в житті. Особистість набуває ціннісних знань, 

орієнтацій, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у 

процесі спілкування, відпочинку, розважальної ігрової діяльності … 



 

ДЕНЬ ЗНАНЬ –  СВЯТО 

МУДРОСТІ 

Це особ-

ливий день у 

житті кожного 

учня. День, з 

якого починаєть-

ся дорога в май-

бутнє для кожної людини. Свя-

то першого дзвоника об’єднало 

педагогів, батьків, учнів  у 

дружню ліцейну родину. День 

знань – справжнє  свято мудро-

сті, доброти і людяності.  

Розпочався новий на-

вчальний рік, який завжди 

означає відкриття нової осяй-

ної дороги – дороги до знань, 

до нових звершень.  

 
«СТВОРИМО СЕРЦЕ  

ДОБРОТИ» 
«Без доброти та милосердя  

не можливе майбутнє»! 

Доброта – це краса людської 

душі та дружби. 

Юрій Тітов 

        Цікаво та пізнавально 

проведено вечір відпочинку й 

знайомства в гуртожитку для 

першокурсників. Щиро вдячні 

нашим новим друзям-

першокурсникам, що поповни-

ли ряди здобувачів освіти лі-

цею. Ми пишаємось тим, що в 

нас є багато талановитої, акти-

вної молоді, яка завжди рада 

допомогти в організації різних 

заходів,  які проводяться у гур-

тожитку. Цю подію першокур-

сники запам'ятають на все 

життя, як таку, що втілює ат-

мосферу відчайдушної юності 

і, звичайно ж, самовідданої 

дружби на віки. 

      Учасники свята брали 

участь у різноманітних кон-

курсах, іграх та отримали бага-

то позитивних емоцій.               

Все проходило в надзвичайно 

веселій, теплій і дружній атмо-

сфері.                                         

По завершенню свята усі при-

сутні підняли «Бокали дружби» 

та пригощалися солодощами.  

Старшокурсники, у свою чер-

гу, побажали першокурсникам, 

щоб життя у гуртожитку було 

веселе, активне та цікаве.  

Нехай  студентські роки 

запам’ятаються їм на все жит-

тя! Вітаємо наших новачків-

першокурсників, адже відтепер 

ви справжні мешканці гурто-

житку ЛПЛЗТ! 

 

«КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ» 

На спортмайданчику 

проведено спортивні змагання 

«Козацькі розваги», метою 

яких було: ведення здорового 

способу життя, залучення до 

активних занять спортом; ви-

ховання таких важливих рис 

характеру, як наполегливість, 

воля до перемоги, сміливість, 

колективізм, дружба тощо. 

Молодь виконувала різ-

ні спортивні вправи: стрибки, 

підтягування на перекладинах, 

кидання м’яча у  корзину, а за-

кінчилися змагання - волейбо-

лом.  

Всі залишилися задово-

леними та веселими. 

Хто здоровий, той сміється 

 Все йому в житті вдається.  

Він долає всі вершини –  

Це ж чудово для людини.  

 

АКЦІЯ 

«ОПАЛЕ ЛИСТЯ» 

 

         Жовтень і листопад – це 

час опалого листя. Всі ми лю-

бимо гарні «золоті» килими у 

парках та лісах, але опале лис-

тя – не завжди романтика.                  

         Мешканці гуртожитку  

організували   акцію «Опале 

листя» з упорядкування тери-

торії біля гуртожитку.  

У роботі з благоустрою 

взяло участь багато учнів, які 

підмітали,  збирали, відносили 

опале листя. Працювали з 

усмішкою, гарним настроєм, 

розуміючи, що робиться це на-

самперед для себе.                  

Наше подвір’я стало чисте.  

Ми за чисте довкілля! 

Тож давайте підтримувати 

чистоту завжди і всюди.  

Чисто не там, де 

прибирають, а там, де не  

смітять! 

 

Сторінка 2                 Калейдоскоп подій 



 

ЕСКУРСІЯ ДО 

ЛЮБОТИНСЬКОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО 

МУЗЕЮ 

Мешканці гуртожитку 

разом з вихователями відвідали 

виставку «Етнографія та крає-

знавство Люботина» у Любо-

тинському краєзнавчому музеї.  

        Метою екскурсії було фо-

рмування національної свідо-

мості, любові до рідного краю, 

свого народу, прищеплення 

шанобливого ставлення до ку-

льтури, забезпечення духовної 

єдності поколінь. 

Впродовж екскурсії 

здобувачі освіти дізналися, 

яким був народний одяг чоло-

віків та жінок, як господині 

вишивали сорочки, рушники.  

Також вони мали змогу перег-

лянути експонати та різні ви-

роби часів.  

Від екскурсовода, Кара-

каптан Любові Миколаївни, 

учні почули цікаву розповідь 

про історію міста. Відвідувачі 

були дуже задоволені екскурсі-

єю і відчули свій зв’язок з ба-

гатьма поколіннями людей, що 

жили упродовж століть на на-

шій землі і створювали її кра-

су. 

 

КОНКУРС-ВИСТАВКА 

«ДАРИ ОСЕНІ» 

      Радою гуртожитку було ор-

ганізовано та проведено кон-

курс-виставку на кращу осінню 

композицію під гаслом «Дари 

осені». 

Здобувачі освіти творчо 

і з ентузіазмом підійшли до ор-

ганізації виставки. Вони зу-

стрілися у кімнаті для занять, 

де у теплій атмосфері дружби 

та взаємоповаги продемонст-

рували креативність та творчий 

підхід у створенні осінніх ком-

позицій, багатоманіття та різ-

нобарвність яких приємно зди-

вувала усіх мешканців гурто-

житку. 

Учасники конкурсу-

виставки проілюстрували усі 

дари осені 2019! Дякуємо всім 

учасникам виставки за плідну 

роботу та бажаємо натхнення у 

подальшій творчій діяльності. 

Будьте впевнені: краса врятує 

світ! 

          Тому творіть, вигадуйте, 

мрійте та втілюйте бажане у 

життя.  
«ДОЗВІЛЛЯ 

У ГУРТОЖИТКУ» 
       Особистість набуває цін-

нісних знань, орієнтацій, дос-

віду не лише за умов система-

тичного навчання, а й у процесі 

спілкування, відпочинку, роз-

важально-ігрової діяльності. 

Тому, у гуртожитку  вихователі 

організовують дозвілля учнів 

за інтересами.  

Учнівська молодь ціка-

во та змістовно проводить свій 

вільний час. У холі гуртожитку 

встановлений стіл для гри в 

настільний теніс, де учні з ве-

ликим бажанням грають в цю 

гру; у кімнаті для занять вони 

проводять змагання з шахів; у 

кімнаті відпочинку грають у 

гру «Твістер» та інші. 

 

КОНКУРС 

 «МІС ТА МІСТЕР 
 ГУРТОЖИТКУ» 

           Відбулося свято краси, 

таланту та артистичності – 

конкурс «Міс та Містер гур-

тожитку», який організувала 

Рада гуртожитку спільно з ви-

хователями.  

           П’ять мужніх юнаків та 

п’ять тендітних дівчат змага-

лися за престижний титул Міс і 

Містер гуртожитку. 

            Розважали глядачів, 

оголошували номери, проводи-

ли цікаві конкурси, та головне 

– майстерно тримали всіх на 

хвилі драйву і позитиву, чудові 

ведучі Анна Конигіна та 

Станіслав Чубенко. 

          Упродовж заходу учас-

ники показали вісім номерів, 

кожен з яких оцінювався від 1 

до 5 балів членами журі у 

складі: директора Агєєвої 

О.О., заступника директора з 

НВихР Дякунчак Н.Я., мето-

диста Рожкової Т.Д., голови 

методичної комісії майстрів 

Сторінка 3                 Калейдоскоп подій 

Сторінка 3                 Калейдоскоп подій 



 

виробничого навчання та кла-

сних керівників з питань ви-

ховної роботи Говор К.В. та 

лідера учнівського самовря-

дування Гетти Валєрії. 

            Під гучні овації 

вболівальників та запальну 

музику учасники виходили на 

перший конкурс «Дефіле-

Візитка», демонструючи свій 

костюм (плаття), презентую-

чи себе. Потім вони взяли 

участь у таких конкурсах: 

«Танцювальний», «Ерудит», 

«Театральний», «Інтелекту-

альна вікторина», «Юний пе-

рукар», «Турботлива 

провідниця», а завершальним 

етапом конкурсної програми 

був конкурс «Чарівні ко-

стюми». 

          Хто все ж таки заполонив 

серця своєю грацією й муж-

ністю?  

          Звання отримали всі: 

 Міс і Містер стиль –

 Пилипенко Кристина та 

Самарін Сергій; 

 Міс  і Містер глядацьких 

симпатій – Пантєлєєва 

Анастасія та Запорожець 

Кирило; 

Міс і Містер артистизм – 

Загоруйко Єлизавета та 

Василець Євгеній; 

 Міс і Містер ерудит – Ко-

новалова Анастасія та 

Губкін Ілля.  
 Перемогу та головний титул 

«Міс гуртожитку» отримала 

Темнохуд Вікторія, а титул 

«Містер гуртожитку» здобув 

Логачов Владислав. 

Вітаємо наших пере-

можців, а також дякуємо 

всім учасникам і організато-

рам вечора за прекрасне шоу 

та неповторні емоції!  

 

ТЕАТРАЛІЗОВАНА  
ВИСТАВА ДО ДНЯ     

СВЯТОГО МИКОЛАЯ  
 До дня Святого Мико-

лая у гуртожитку було прове-

дено театралізовану виставу. 

Розпочалося дійство з 

розповіді Машеньки, яка нага-

дала про наближення свята. 

Потім на сцену вийшли Ябіда, 

Лінь та Чортик , які лякали  

всіх різочками, але  їх ніхто не 

боявся. За чудову виставу всі 

були нагородженні солодкими 

призами, а глядачі отримали 

позитивні емоції та гарний на-

стрій. 
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