
ГУРТОЖИТОК  

ВКНЗ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

На території Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я.Франка 

розташований студентський гуртожиток – сучасний п’ятиповерховий будинок. 

Гуртожиток зданий в експлуатацію в 1982 році. У ньому створені й підтримуються на 

належному рівні соціально-побутові умови для успішного навчання та проживання 

360 студентів. Загальна площа гуртожитку – 4696 кв.м, житлова площа – 2516 кв.м. 

У гуртожитку наявні 144 житлові кімнати (тип їх розміщення – секційний), 10 

кухонь, 8 приміщень для самопідготовки, вестибюль, кімната для відпочинку, 

ізолятор, Internet –кафе, бібліотека, кімнати для занять у гуртках, кімната вихователів 

та студентської ради, завідувача гуртожитку, необхідні санітарно-гігієнічні 

приміщення. Рівень благоустрою будівлі гуртожитку: автономне опалення, 

центральний водопровід, центральна каналізація, енергопостачання.  

Гуртожиток є важливим структурним підрозділом педагогічного коледжу. Він 

працює згідно з річним планом роботи навчального закладу, керуючись Положенням 

про студентський гуртожиток, яке затверджено наказом №89 від 05.02.2010 р. На 

основі Положення розроблено Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку.  

Обов’язки завідувача гуртожитку виконує Волотівська Л.Ф., яка повсякденно 

турбується про належний стан будівлі гуртожитку та прилеглої території. 

Виховну роботу в гуртожитку проводять вихователі: Орел Г.В., Коваленко 

Л.Б., Петричук О.Б. та Куніцька Н.Б. Вони сприяють створенню в гуртожитку 



здорового морально-психологічного клімату, тісно співпрацюють зі студентською 

радою гуртожитку, кураторами навчальних груп. Постійно проводять індивідуальну 

роботу зі студентами, особливо з тими, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги, зокрема зі студентами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, студентами-інвалідами.  

 

У гуртожитку діє система студентського самоврядування, яка здійснюється на 

основі Закону України «Про вищу освіту», Статуту ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я. Франка» Житомирської обласної ради, Положення 

про студентське самоврядування коледжу, інших нормативно-правових актів.  

 



 

Активісти студентської ради стають організаторами дозвілля й побуту, 

учасниками, ініціаторами цікавих справ, прагнуть зробити життя в гуртожитку 

змістовним і цікавим. Головою студентської ради гуртожитку була обрана Усенко 

Альона. 

 

Студентська рада гуртожитку ефективно діє у багатовекторному форматі: від 

захисту прав студентів до раціональної організації їх дозвілля.  Регулярно, згідно з 

планом роботи, проводяться засідання, на яких розглядаються важливі питання 

щодо організації життя студентів у гуртожитку: «Про удосконалення національно-

патріотичного виховання студентської молоді», «Про участь студентів у розвитку 



волонтерського руху», «Про покращення інформаційно-просвітницької роботи 

серед студентів щодо утвердження здорового способу життя», «Про адаптацію 

першокурсників до умов проживання у гуртожитку».  

 

 

Не залишаються поза увагою студентської ради важливі події суспільного життя. 

Тому на розгляд виносились  питання про участь мешканців гуртожитку у   

підготовці та проведенні виховних заходів: до Дня Гідності і Свободи (урок 

мужності «Україна гідна Свободи»); до Дня Соборності України (година 

інформування «Непохитною волею народу…»); до Міжнародного дня рідної  мови 

(музично-літературна композиція  «Мова – життя духовного основа»);   вручення 

паспортів мешканцям гуртожитку «Я – громадянин України». 



 

 

 

Із задоволенням та завзятістю наші студенти готувались  фольклорно-музичної 

композиції «Андріївські вечорниці». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цікаво проходять конкурсно-розважальні програми до Міжнародного дня 

студента, до Дня працівників освіти, Нового року, до Дня Святого Валентина, 

інтелектуальні ігри «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?» тощо. 

 

 

 



 

 

У гуртожитку організовуються виховні заходи за участі студентської ради та 

вихователів: диспути, ток-шоу, години спілкування, бесіди, конкурси на кращу 

кімнату. 

 



 

 

 

 

Вихователі гуртожитку активно впроваджують тренінги  у  виховну роботу. Тісно 

співпрацюють у цьому аспекті з практичним психологом. У гуртожитку 

проводяться наступні тренінгові заняття: «Знай та реалізуй свої права», «Молодь 

обирає дію», «Коли ми разом». У рамках тренінгового курсу «Обери здоров’я – 

обери життя» були проведені наступні заняття: «Хочеш бути щасливим – будь 

здоровим», «Життя без тютюнового диму», «Відповідальність людини та її вплив на 

здоров’я». 



 

 

 

 

Студенти мають багато можливостей для розвитку своїх творчих здібностей і 

цікавого проведення вільного часу. 

 

 

 

 



 


