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    Гуртожиток ВПУ №55 м. Дніпропетровська розрахований на 100 осіб, 
знаходиться на 4 поверсі будівлі по вул. Байкальській, 7, функціонує з 
вересня 2006 року. Гуртожиток має:
   - 25 житлових 4-х місних  кімнат;
   - 10 кімнат  загального призначення, а саме:
● кімната для відпочинку: піаніно “Україна”, телевізор “Samsung”, музичний  
  центр “Sony”; 
● кімната для навчання:  бібліотечний куточок, 4 парти, стіл для креслення;
● кімната для занять настільним тенісом;
● кімната для занять на спортивних тренажерах;
● рекреаційні кімнати (душова, туалетна, для вмивання);
● побутова;
● кухня.
.
      З дівчатами працює досвідчений вихователь Гура Валентина Іванівна та 4 
чергових гуртожитку.
     
              В основу роботи гуртожитку покладено наступні документи:
     “Положення про гуртожиток ВПУ №55”; “Статут молодіжного 
гуртожитку”;“План роботи гуртожитку”, “Плану роботи гуртка “Господарочка”, 
“План роботи Ради молодіжного готелю ВПУ№55”. 

  



Затишок в кімнатах
створюємо

власними руками



Кожному улюбленцю знайдеться 
свій куточок



Вмінню прикрашати не тільки себе,
а і свою оселю – навчаємось

на уроках практики



Заняття на тренажерах допомагають
зняти напруження після навчання



День народження – особливе свято,
необхідно добре підготуватися



Готувати разом – одне задоволення



Вчимося не тільки шити 
але й вареники варити



Пригощайтеся,
любі друзі! 



Готуватися до уроків зручно в 
навчальній кімнаті



На засіданні Ради  вирішуємо  
загальні питання

проживання у гуртожитку



Вихователь,
як рідна мати – завжди порадою

допоможе



Разом вивчаємо
правила дорожнього руху, повторюємо правила техніки безпеки та 

протипожежної безпеки



Задушевна бесіда єднає



Опановуємо секрети української вишивки



Чистота - запорука здоров'я 



Кожен мешканець гуртожитку
дбайливо використовує 

побутові прилади 



“Грати і перемагати” - 
під таким девізом займаються дівчата 

тенісом в обладнаній кімнаті



Чарівний зелений куточок
надихає на романтичний настрій



У вільний час …



Що за відпочинок без веселої пісні?



Дівчина гарненька, 
коли 

  чепурненька



Дотримання 
санітарних норм – запорука

міцного здоров'я  



У побутовій кімнаті



Ранок розпочинаємо 
з 

гігієнічних процедур



Останній штрих,
перед виходом в училище



На навчання в гарному настрої,
ми кожного ранку вирушаємо з

гуртожитку



До нових зустрічей …


