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Проблема методичної комісії 
в 2019-2020  навчальному  році:

«Виховання української молоді в 
національно-патріотичному дусі засобами 

інноваційних та здоров’язберігаючих 
технологій».



День Знань
Новий 2019-2020 навчальний рік розпочався у ДНЗ 

«Маріупольський центр професійно-технічної освіти» зі святкової 
лінійки. По завершенню урочистої частини директор та гості 

урочисто відкрили два нових кабінета професійно-теоретичної 
підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» та кабінет 

«Матеріалознавство».



Всеукраїнський тиждень 
з протидії булінгу

В рамках правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!» з 16 по 20 вересня в ДНЗ 

«Маріупольський центр професійно – технічної освіти» пройшов 
Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу.



День Профтехосвіти
4 жовтня 2019 року відзначалося одразу три свята. 

День професійно-технічної освіти, День вчителя та 118-й День 
народження нашого центру. До свята учні та педагогічний

колектив готувалися заздалегідь. Всі групи І – ІІІ курсів взяли 
участь у конкурсі квіткових композицій, у декоративно-

прикладному мистецтві. Після уроків учні та всі працівники
закладу освіти зібрались у актовій залі, та насолоджувались

святковим концертом. 



Відзначення Дня Захисника
України та Українського козацтва

Щорічно напередодні 14 жовтня в Центрі проводиться 
тематичний день «Козацькі розваги». Метою проведення цього

заходу є виховання в учнів патріотизму та громадянської
компетенції, любові до свого народу, його історії, культурних та 

історичних цінностей. 



Регіональний форум 
Кар’єри «Схід і Захід разом»

23.10.2019 року у КУ МПК «Український дім» було проведено 
регіональний форум Кар'єри «Схід і Захід разом» для учнівської
молоді. Учні Центру взяли активну участь у Форумі, оформили 

свій стіл яскравим інформаційно-роздатковим матеріалом, 
підготували відеопрезентацію про наш заклад. 



Зустріч
«Як стати захисником Вітчизни»

6 та 8 листопада до ДНЗ "Маріупольський центр професійно-
технічної освіти" завітали працівники 73 Морського центру 

спеціальниї операцій та Окремого регіонального центру 
комплектування Державної прикордонної служби України.



Всеукраїнський радіодиктант
національної єдності

8 листопада, у переддень свята Дня української писемності та мови, 
Українське радіо провело щорічну акцію «Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності». І саме задля спільної мети 
зібрались учні (76 осіб) та педагогічні працівники (12 осіб) ДНЗ 

«Маріупольський центр професійно-технічної освіти », щоб 
долучитися до наймасовішої мовної акції України. Після написання 

диктанту, всі охочі мали змогу надіслати власний текст в 
електронному варіанті задля перевірки, сподіваючись отримати 

заохочувальний приз.



Позакласний захід
«Мова – душа голосна України», 

присвячений Дню української
писемності та мови

14 листопада 2019 року в ДНЗ «Маріупольський центр 
професійно-технічної освіти» був проведений відкритий

позакласний захід «Мова – душа голосна України», присвячений
Дню української писемності та мови. Зі сцени лунали українські

пісні, поезії сучасних українських митців, а також славетних
класиків української літератури.



Відкритий обласний
фестиваль-конкурс української пісні

21 листопада 2019 року учениці ДНЗ "Маріупольський центр 
професійно - технічної освіти" Короход Олена і Гребенік Поліна
прийняли участь у V відкритому обласному фестивалі - конкурсі

української пісні і отримали дипломи за участь.



Година пам’яті
«Голодомор 1932-1933 рр.-

геноцид українського народу»
22 листопада 2019 року в ДНЗ «Маріупольський центр 

професійно-технічної освіти» було проведено годину пам’яті
«Голодомор 1932-1933 рр.- геноцид українського народу. Історія

родини - історія країни».



Засідання
МК класних керівників

26.11.19 відбулося ІІ засідання МК класних керівників на тему: 
«Вчитель або вихователь». Цивенко Я.І., голова МК класних

керівників, підготувала доповідь на тему: «НУШ: виховна
робота». Викладач іноземної мови Винокурова О.В., класний

керівник групи 29, поділилася з колегами досвідом проведення
тренінгів для здобувачів освіти на тему:«Вчимося жити разом». 



Тренінг
«Школа безпечної міграції»

2 грудня 2019 року в ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної
освіти» пройшов тренінг «Школа безпечної міграції» для молодіжних
активістів ЗП(ПТ)О. Захід проводився з метою запобігання торгівлі
людьми. Наші учні отримали сертифікати тренерів та знання і будуть
проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо підвищення
обізнаності у питаннях безпечної міграції і працевлаштування.



Позакласний захід
до Дня боротьби зі СНІДОМ

6 листопада в рамках тижня з предметів «Біологія» та «Хімія» 
вчитель біології та хімії Варава Н.А. до Дня боротьби зі СНІДОМ 
провела позакласний захід «Відвідай кінозал» на тему: «Життя

на повну силу».



Профорієнтаційні
тренінги в школах

З 9.12.2019 по 13.12.2019 року педагогічний колектив ДНЗ 
«Маріупольський центр професійно – технічної освіти» провів

профорієнтаційні тренінги у 9 – 11 класах у закладах загальної середньої
освіти з метою популяризації робітничих професій. Були проведені зустрічі

з учнями в 4-х школах нашого міста №10, 65, 25, 15. Мета 
профорієнтаційних тренінгів - підвищити престиж робітничої професії, 
орієнтувати на ті професії, які користуються популярністю в Маріуполі.



Тиждень права
З 09.12 по 13.12.2019 р. було проведено Всеукраїнський 

тиждень права, приурочений до проголошення Загальної 
декларації прав людини. У рамках тижня були проведені 

заходи: конкурс стіннівок та малюнків на правову тематику, 
проведена інформаційна година «10 грудня – Міжнародний 

день захисту прав людини» між учнями 1 та 2 курсу була 
проведена правова вікторина «Права та цивільно-правова 

відповідальність дітей». 



Тиждень 
протипожежних заходів

З 16 по 20 грудня 2019 року було проведено тижневик
протипожежних заходів.
Під час «Тижня протипожежних заходів» було проведено:
- класними керівниками тематичні виховні години;
- членами Добровільної пожежної дружини бесіди з метою розкриття
інформації про вибухонебезпечні предмети та речовини, про їх
загрозу життю та здоров’ю людини;
- навчання порядку дій повідомлення відповідним службам про 
небезпечні ситуації;
- навчання використанню елементарними засобами засобів гасіння
вогню;
- практичне заняття з відпрацювання планів евакуації в разі
надзвичайних ситуацій;
- позапланові інструкції з працівниками та здобувачами освіти з 
питань неухильного виконання вимог техногенної та пожежної
безпеки;
- навчання з надання першої (долікарської) допомоги.



Перемога у ІІ Всеукраїнському 
конкурсі соціальних проектів 

«Scholarship в Україні»
Діденко Іван під керівництвом викладача суспільних

дисциплін Назаренко О.І. 20 грудня в м. Дніпро посів третє
місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі соціальних проектів

«Scholarship в Україні».



Засідання методичної
комісії класних керівників

10 січня 2020 року 
відбулося засідання МК 
класних керівників, під

час якого були
підведені підсумки
виховної роботи за І 

семестр 2019 -2020 н.р. 
та визначені основні

напрямки роботи МК у  
ІІ семестрі. 



Виховна година 
«Одна для всіх»

22.01.2020р. В ДНЗ « МЦ ПТО» викладач суспільних дисциплін
Назаренко О.І., провела для здобувачів освіти виховну годину
«Одна для всіх», присвячену підписанню Акту Злуки УНР та ЗУНР.



Участь у традиційному щорічному
обласному фестивалі Різдвяних традицій

«Різдвяне диво»

Відповідно рішення журі наші 
здобувачі освіти зайняли І місце 
в номінації «Десерти», ІІ місце в 

номінації «Кутя», ІІІ місце в 
номінації «Вареники», ІІІ місце в 

номінації «Напої», ІІ місце в 
номінації «Вертепна драма» та 

диплом за участь в номінації 
«Колядки та Щедрівки».



Тренінг «Навички діалогу»
З 21.01. по  22.01.2020 р. в Маріупольській Спілки Молоді
здобувачі освіти ДНЗ «Маріупольський центр професійно-

технічної освіти» Перчак Артем, Москальов Вячеслав та 
соціальний педагог Олейникова Т.Д. пройшли тренінг

«Навички діалогу» та отримали сертифікати.



Година пам'яті 
«Бій під Крутами – бій за майбутнє»

В ДНЗ «МЦ ПТО» заступник директора з НВхР
Ротмістрова О.С. та викладач історії Назаренко О.І. 

провели для здобувачів освіти тематичну годину пам'яті
«Бій під крутами – бій за майбутнє».



Виховна година – реквієм До                   
Дня пам`яті Героїв Небесної Сотні 
До Дня пам`яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого 2020 

року у ДНЗ «Маріупольський центр професійно -
технічної освіти», було проведено виховну годину –

реквієм, присвячену трагічним подіям, які відбулися у 
лютому 2014 р.



Святковий концерт 
присвячений Міжнародному

жіночому дню



Відкритий позакласний захід
«Велика пісня Кобзаревих дум»

10 березня 2020 року в ДНЗ «Маріупольський центр 
професійно-технічної освіти» класний керівник Ларіонова Н.М. 

провела відкритий позакласний захід «Велика пісня Кобзаревих
дум», присвячений річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. 



Участь у ІІ етапі щорічної
обласної виставки-конкурсі науково-

технічної юнацької творчості Донеччини
«Техно-Україна. Techno-UA», огляді-конкурсі з 

декоративно прикладної та фототворчості серед
закладів професійно - технічної освіти

Маріупольського регіону



Згідно з наказом №28 
від 16.03.2020 р. “Щодо організації 

роботи закладу освіти під час карантину” 
у зв'язку з епідеміологічною ситуацією 
методична комісія класних керівників 
продовжила працювати дистанційно!



На виконання листа Міністерства освіти                                        
і науки України №1/9-160 від 13.03.2020 року        
«Щодо організації дистанційного навчання в 
закладах загальної середньої освіти під час 

карантину»

1. Класними керівниками було проведено 
роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти 
та їх батьків щодо необхідності тимчасового 
переведення здобувачів освіти на дистанційне 
навчання.

2. Класними керівниками були створені веб-класи 
для своїх навчальних груп на платформі 
GoogleClass для проведення дистанційного 
навчання. 



Згідно плану 
індивідуальної роботи під час 

карантину щодня класними керівниками 
проводилося:

1. Моніторинг стану захворюваності учнів груп.
2. Розробка і розміщення на платформі GoogleClass

уроків теоретичного навчання та завдань для 
учнів, консультацій, годин спілкування,                   
відео–аудіо супровід пояснення матеріалу.

3. Індивідуальні консультації для                                       
батьків та учнів в онлайн – режимі.

4. Перевірка виконаних завдань.
5. Підготовка та проведення онлайн 

годин спілкування в умовах навчання
в дистанційній формі.

6. Розміщення на платформі інформації щодо 
профілактики корона вірусу. 



Організація 
дистанційного навчання

Навчання з учнями здійснювалося у дистанційній
формі. Було створено класними керівниками на 

платформі Google Class навчальні групи. Щодня, за 
розкладом учні отримували завдання, рекомендації
чи відеоуроки. Якщо вивчалася нова тема, то вона 

супроводжувалася аудіо або відео поясненням
вчителя. Виконані завдання учні фотографували та 
відправляли на перевірку у приватні повідомлення

чи проходили онлайн тестування. Якщо ж учні не 
мали доступу до Інтернету, тоді завдання та щоденні

консультації надавалися учням в телефонному 
режимі.



Робота з батьками
Також класними керівниками постійно             

проводилася індивідуальна робота з батьками груп, 
адже від взаємозв’язку та взаєморозуміння батьків на 

даний момент залежить результат навчання учнів. 

Проводилися індивідуальні бесіди: «Як працювати в 
умовах карантину?», «Організація робочого 

місця»,«Короновірус, що про нього потрібно знати і як 
захиститися», «Рекомендації ВООЗ в умовах поширення 

короновірусу», «Наше дозвілля» та інші.



Самоосвіта

Класні керівники постійно працювалося над 
самоосвітою:

• Вивчалися освітні платформи для роботи з 
учнями в умовах карантину.

• Опрацьовано Методичні поради
щодо організації дистанційного
навчання в закладах освіти.

• Систематично опрацьовувалися
статті на сайтах «НУШ», «На Урок»,             
«Всеосвіта»,  «PROMETHEUS» та на інших.

• Перегляд вебінарів на сайтах «НУШ», «На Урок»,             
«Всеосвіта»,  «PROMETHEUS» та на інших.



27.05.2020 р. відбулось онлайн - засідання              
МК класних керівників на тему: «Особливості 
виховної діяльності у дистанційному режимі»




