
 
 
 
 

Звіт з навчально-виховної роботи  
за І семестр  

2020 – 2021 навчальний рік 
     (Адаптація виховної роботи до 

реалій пандемії) 
 
 

    

      Заступник директора з НВхР 

                Ротмістрова О.С. 



Виховний процес організовувався та       
          проводився відповідно до: 
 

Закону України “Про освіту” 

 Закону України «Про професійну (професійно-  

    технічну)  освіту» 

Нормативних документів МОН України 

Концепції національного виховання 

студентської молоді 

Концепції національно-патріотичного 

виховання  молоді 

Наказів директора, заступника директора з  

   навчально-виховної роботи 

Річного плану роботи Центру на 2020-2021  

   навчальний рік 
Та інших нормативно-правових документів 



       Нормативні документи для належної    
   організації виховного процесу  у 2020-   
  2021 н.р. в умовах адаптивного карантину 

• Організація виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо 
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 
навичок.   
   Лист МОН України №1/9-385 від 20.07.2020 

• Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (Постанова Головного 
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 48)  

• Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу 
у 2020-2021 навчальному році  Лист МОН України від 03.09.2020  № 
1/9-507 

• Створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти 
та попередження і протидія булінгу 
Лист МОН України №1/9-436 від 14.08.2020 

 



Напрямки 
виховної 
роботи: 

Трудове 

Правове 

Національне 

Патріотичне 

Фізичне 

Екологічне 

Морально-
етичне 

Здоровий 
спосіб життя 



                         Планування роботи: 

1. Опрацювання нормативно-правової бази.  

2. Складання списку електронних адрес педагогів та 
мастрів в/н. 

3. Створення окремих розділів «ВИХОВНА РОБОТА» 
для кожної групи на сервісі Classroom. 

4. Створення учнівських груп у мережі VIBER. 

5. Створення  групи соціального педагога у мережі 
Telegram. 

6. Робота у програмі Zoom. 

7. Робота у програмі Meet. 



         Виховна робота на сервісі Classroom 





                НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНЕ     
                              ВИХОВАННЯ 
       День Знань в ДНЗ “Маріупольський центр   
                   професійно-технічної освіти”   



      Святковий концерт до  80  річчя Дня      

       профтехосвіти та до Дня Вчителя 



                         14 жовтня – свято Покрови Пресвятої     
                 Богородиці, День Українського козацтва, день    
                    утворення УПА та День захисника України.  
                       Урочисте відкриття гри«Сокіл» («Джура»)  

  





           Святкування Дня Писемності 

 







            Відкритий обласний фестиваль-    
                 конкурс української пісні 
               (в дистанційному режимі) 

  



                  День Гідності та Свободи 





   28 листопада – День пам’яті голодоморів  
                  та політичних репресій 



      6 грудня – День Збройних Сил України 



                          ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

     Міжнародний день захисту прав людини  
 





 











               МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ 

      
 

Суспільні 
дисципліни 

Бесіди та тренінги  
на моральну 

тематику 
Виховні години 

Групові збори 
Зустрічі з поліцією 
та службами міста 

Відвідування 
бібліотеки 

Дотримання 
правил 

внутрішнього 
розпорядку Центру 

Штаб профілактики 
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                  На внутрішньому обліку  
         в  закладі освіти 

Всього здобувачів 

На обліку 



                
           ФІЗИЧНЕ  ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ    

                                СПОСІБ ЖИТТЯ 

      
                Міська спартакіада: 

• Баскетбол (юнаки) – ІІІ місце 

• Баскетбол (дівчата) – ІV місце 

• Волейбол (дівчата) – ІV місце 

 Зайняли ІІІ загальнокомандне місце. 

              Внутрішні змагання: 

• Першість з шахів та шашок – І курс 

• Козацькі розваги – І курс 



                
                 РОБОТА З ГРОМАДСЬКИМИ    

                                ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

      
 



                
                 МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: 

      
 



          ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


