
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СВЕСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ 

ЛІЦЕЙ  »



ГУРТОЖИТОК ДПТНЗ «СВЕСЬКИЙ ПАЛ» Є ВІДОКРЕМЛЕНОЮ БУДІВЛЕЮ В ЦЕНТРІ 

СЕЛИЩА СВЕСА ПО ВУЛ.ПУШКІНА, ЗА 0,5КМ ВІД ГОЛОВНОГО КОРПУСУ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ, ЯКИЙ РОЗРАХОВАНИЙ НА 35 МІСЦЬ

АДРЕСА ГУРТОЖИТКУ

смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд.25,

тел. 6-40-26



Дозвілля - час духовного розвитку особистості учня, що надає їй можливість вільного вибору

суспільно значимих ролей, забезпечуючи умови діяльності, які сприяють доцільному

використанню її безмежних можливостей;

(Г.С.Костюк , В.О.Сухомлинський) 

Позаурочний час - сукупність умов для діяльності учня, метою якої є відпочинок, розвага, 

гармонійний розвиток, а також власне ця діяльність;

(Т.І.Сущенко )

Гуртожиток – комфортний простір життя молодої людини, який реалізує принцип гармонійного

розвитку всіх її морально-естетичних якостей та здібностей, які формуються за умов тренування їх

у процесі соціалізації (творчої, художньої, ігрової, спортивної) діяльності.

САМОБУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ВІЛЬНОМ УПРОСТОРІ



Загальна характеристика гуртожитку



Форма  діяльності гуртожитка -

в з а є м о н а в ч а н н я
Здобувач освіти, педагог, керівник фізвиховання, психологиня та бібліотекарка є 

рівноправними об’єктами навчання.

Використання інтерактивних форм і методів навчання та виховання дає змогу

здобувачеві освіти самореалізувати свої вміння, проявити свій професіоналізм, 

компетентність у будь - якій ситуації.

Заняття проводяться з використанням нестандартних форм:

віртуальні екскурсії;                     бесіди-діалоги;

диспути; нотослів’я;

інформаційні досьє;                     вечори розважливих думок;

літературні дуелі;                          лінгвоживопис;                 

рольові ігри;                                   майстерні радості;

ділові ігри;                                      флешмоби.



Гуртожиток - затишний осередок, 

другий дім учня



Відмінні побутові умови



Кімнати для заселення



Кімната готельного типу



Кухня в гуртожитку



Кухня після ремонту!

Обладнана електроплиткою, 

водонагрівачем, мікрохвильовою піччю та 

холодильником



Смачно всім!



Душова з санвузлом і 

умивальником



КВІТКОВИЙ РАЙ









ІНФОРМАЦІЙНИЙ КУТОЧОК



Гуртожиток – мій рідний дім і 
зробимо все, щоб було затишно 

в нім

Староста гуртожитка учень групи 30пк - Олексій Рудницький

ЩОБ ВІДЧУТИ ДУХ СТУДЕНТСТВА,
ТРЕБА ПОЖИТИ У ГУРТОЖИТКУ



Готуємо домашні завдання

Учні готують домашні завдання використовуючи

стаціонарний комп’ютер, особисті комп’ютерні засоби, 

гаджети, так як у кожній кімнаті є WI-FI покриття для 

підключення до мережі Інтернет



 Виховний процес з методичними родзинками бібліотечних

заходів спрямований на формування учня, як особистості,

спроможної задовольнити потреби суспільства, 

швидкого адаптування в сучасних умовах, розвитку

інтелектуальних, професійних навичок, творчого

потенціалу

Бібліотекарка Людмила Шкарапута



Від бібліотеки-передвижки 

до віртуальних послуг





Творча активність – життєздійснення

задумів і мрій



Гурток декоративно-

прикладного мистецтва 

«HAND MADE»



Культурно-масова діяльність =

Творче виховне середовище



У СВІТІ КАЗКОВИХ НОВОРІЧНИХ ДИВ



НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНИЙ ГАРТ



Психологічні розгрузкиПсихологиня Олена Білецька

ПСИХОЛОГІЯ НА ВАРТІ 

РІВНОВАГИ



ПОЗИТИВНИЙ МІКРОКЛІМАТ 

Мій рідний дім–
мій гуртожиток!

НАМ ЗАТИШНО І ВЕСЕЛО!



Спорт - запорука

особистих, здорових звитяг



- Гуртожиток ліцею має власне учнівське самоврядування, яке представлене Учнівською

радою гуртожитку. Вона є сполучною ланкою між адміністрацією ліцею та учнями. 

- Головним завданням Учнівської ради гуртожитку є захист основних життєвих прав та 

інтересів учнівської молоді, яка проживає в гуртожитку, шляхом постійного діалогу та 

співпраці між учнями й адміністрацією ліцею


