
Звіт   

про  проведену  роботу Методичної комісії класних керівників і майстрів 

виробничого навчання ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» у  2020/2021 н.р.  

 

  У 2020/2021 н. р. було проведено 8 засідань МК, на яких було 

розглянуто питання планування виховної роботи в групах, опрацьовані основні 

нормативні документи з виховної роботи, проводились психологічні тренінги, 

вивчалася робота, яку проводили класні керівники з профілактики правопорушень 

серед підлітків, система роботи з обдарованими дітьми, застосування 

інноваційних технологій в освітньому процесі, вивчалися новинки педагогічної 

літератури та передовий педагогічний досвід. 

В роботі МК брали участь  10 класних керівників, 14 майстрів виробничого 

навчання, вихователь гуртожитку, соціальний педагог, практичний психолог, 

бібліотекар.  

Всі члени методичної комісії взяли участь у підготовці матеріалів до 

педагогічної виставки : були оформлені матеріали виховних годин з національно – 

патріотичного, морально-правового ,превентивного та   естетичного виховання. 

 Протягом навчального року були проведені  батьківські збори, тренінги, 

анкетування батьків та здобувачів освіти. 

Відповідно  з річним плануванням на 2020/2021 н.р., виховна робота у групах  

здійснювалась за наступними напрямками:  

 організаційно-масова робота; 

 превентивне  виховання; 

 естетичне виховання; 

 трудове виховання; 

 національно-патріотичне виховання; 

 робота в гуртожитку; 

 робота з батьками; 

 робота з соціального захисту здобувачів освіти;  

 робота з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі;  

 робота з охорони життя і здоров’я здобувачів освіти;  

На початку 2020/2021 навчального року з метою упорядкування  списків 

здобувачів освіти  пільгових категорій здійснено соціальну паспортизацію 

навчальних груп та на її основі складено соціальний паспорт регіонального 

центру. 

Виховна робота в закладі освіти реалізується через систему інноваційних 

програм та проєктів   .  

Проведені заходи з реалізації Програми превентивного виховання 

«Відвернути біду» 

 Відповідно до наказу від 01.09.2020 щодо посилення контролю за дисципліною 

учнів та відвідуванні занять введено «Єдину систему обліку відвідування, 



боротьби з прогулами та порушеннями дисципліни», доведено до кожного 

здобувача освіти  «Єдині педагогічні вимоги».  

 Проводиться щотижневий аналіз та обговорення на нараді при директорі 

стану відвідування; стану  дисципліни    на    уроках; фактів аморальних 

проступків та  правопорушень учнів. 

 Щодня до 9-00 проводиться збір інформації щодо відвідування занять 

учнями. Для попередження бездоглядності учнів керівниками груп ведеться 

облік пропусків і запізнень учнів без поважних причин, зв’язок з батьками у 

телефонному режимі, проводяться профілактичні і роз’яснювальні бесіди.  

 З метою профілактики правопорушень , соціалізації учнів – порушників 

норм поведінки затверджено план спільних дій на 2020/2021 н.р  з 

Новобаварським відділом поліції Головного управління Національної 

поліції в Харківській області, Службою у справах дітей Новобаварського 

району у м. Харкові, Центром соціальних служб Новобаварського і 

Холодногірського районів та міського центру «Довіра», Благодійним 

фондом «Тверезий Харків» і фондом «Порятунок дітей і підлітків України 

від наркотиків». 

 В жовтні-листопаді 2020 соціальним педагогом проведено анкетування 

здобувачів освіти 1-2 курсів на предмет  схильності до агресивної поведінки 

та цикл тренінгів «Не заганяй себе до пастки» ( в тому числі дистанційно за 

допомогою   інтернет технологій ( платформи ZOOM, Google Meet) 

 Упродовж квітня 2021 соціально-психологічною службою закладу 

проводилось опитування здобувачів освіти  на тему «Що не вистачає 

підліткам у спілкуванні з батьками» .Найбільш поширені відповіді були 

зібрані у просвітницькому відеоролику, який створили  члени ради 

учнівського самоврядування і поширили батьківськими чатами  

 В рамках  Глобального Тижня безпеки дорожнього руху проведені  виховні 

заходи (групи 22,23,1,2) з попередження дитячого травматизму на залізниці 

«Попередження та недопущення дитячого травматизму на об’єктах 

залізничного транспорту» та   виховні заходи з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму «Мій безпечний маршрут до місця  навчання »  

 За ініціативи учнівського самоврядування проведено акцію  гаслом «Я 

дихаю вільно!» (  до Всесвітнього дня без тютюну)(травень 2021). 

 в усіх групах проведені тренінгові профілактичні заняття за єдиною темою 

«Безодня, за якою морок» (До дня протидії вживанню наркотиків)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  працює консультативний пункт «Виникло питання»(юрисконсульт, 

практичний психолог, соціальний педагог, медична сестра), в якому  

добувачі освіти та їх батьки отримують консультації з правових морально-

етичних та медичних  питань 

В рамках  інноваційного проєкту  «Плекаємо патріота України »проведено 

наступні заходи: 

 До дня визволення України від фашистської навали, проведено  історичний 

дайджест з використанням сучасних засобів дистанційної комунікації «День 

визволення України»(група 33); історичний спомин «Слава, якої не буде 

кінця» (група3); історичний хронограф «Вічна 

пам’ять та шана героям-визволителям» (групи  

другого курсу) . 

 до Дня української писемності і мови  в Центрі 

професійної освіти  був проведений 

українознавчий квест «Моя мова калинова»(групи 

2,3,01,02 курсу)., мовознавча віртуальна подорож  

«Від Нестора літописця до сучасності»( група №1)  

 Здобувачі освіти та педагогічні 

працівники закладу професійної освіти 

взяли участь у 20-му Всеукраїнському 

диктанті національної єдності , для якого в 

цьому році була обрана тема: «Виклики 

книжкової ери». 

 відбулася веб-конференція  «Народні 

свята зимового циклу»( група № 32) 

 Проведено  Тиждень пам’яті  і 

скорботи , упродовж якого проводились заходи, спрямовані на вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті жертв Голодомору. 

  
 До 87-і річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, проведено виховні 

години за єдиною тематикою «Голодомор – біль душі і пам’ять серця» 

 проведено конкурсну програму «Гуртуймося до захисту держави!», 

приурочену до Дня Збройних Сил України(Групи 1,2,3,01,22). 

 Здобувачі освіти груп І та ІІ курсів взяли участь у проведенні 

Всеукраїнського уроку Доброти 



 Здобувачі освіти взяли участь у традиційних акціях «Поділись добром!», « 

Червоний мак-символ пам’яті та примирення» 

  
 22 грудня  2020 року переможці  І етапу  ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка закладу професійної освіти взяли участь у другому (обласному) 

етапі, який проводився у онлайн форматі. 

 Проведено єдину виховну годину  « Урок пам’яті до вшанування загиблих 

героїв Небесної сотні» 

 В клубі «Між нами, дівчатами» проведені засідання щодо звичаїв та 

обрядових дійств  зимового, весняного та літнього циклу українських 

народних свят. 

 До дня вышиванки проведена акція  «Я люблю вишиванку», до 

Великодня проведений фоточеледж «Моя Пасочка до Великодня» 

 

З метою поглиблення знань  про аварію на Чорнобильській АЕС , здобувачі освіти 

групи №33, за допомогою засобів дистанційного навчання, провели для 

однолітків усний журнал «Дзвони Чорнобиля» та підготували відеопрезентацію : 

«ЧОРНОБИЛЬ: ТРАГЕДІЯ,ПОДВИГ,ПАМ'ЯТЬ», який розміщено на 

YouTube-каналі закладу освіти . 

 З нагоди відзначення дня народження Тараса Шевченко , викладачем 

української мови та літератури Тетяною ТОМАХ в групах І та ІІІ курсів 

була проведена літературна вікторина «Незабутній Шевченко», та 

літературний батл(групи 21,22,23)  «Доля осяяна талантом» з переглядом та 

обговоренням фільму  відеофільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація» 



 

Заходи з реалізації практично-орієнтованого проєкту «Інноваційні шляхи 

профорієнтаційної роботи – запорука сталого розвитку закладу професійної 

(професійно-технічної)освіти » 

 Відповідно плану  профорієнтаційної роботи, в закладі професійної освіти 

 проведено  день відкритих дверей 03.03.2021. – 

 проведено конкурс учнівських   відео проєктів   «Моя професія- моя 

гордість – моє майбутнє» та конкурс на розробку  кращої рекламної 

продукції; 

 здобувачі освіти представили можливості своїх професій у  цікавих 

майстер-класах під  час святкування Дня молоді , що проводилось у 

Новобаварському районі Харкова. 

 З метою популяризації робітничих професій, член Ради учнівського 

самоврядування Світлана БАБЕНКО, яка навчається за професією 

«КРАВЕЦЬ», взяла участь в обласному веб-форумі лідерів учнівського 

самоврядування «Ярмарок професій» 

 
 театр мод «ШАРМ» представив яскраве дефіле, в яке увійшли колекції 

«Червона троянда», «Мальви» та «Ритми  міста»  у парку ім. Ф. Сафарова  

З метою розвитку навичок безпечної комунікації між учасниками освітнього 

процесу, в закладі професійної освіти впроваджується соціально-

реабілітаційний проєкт «Життєвий  простір без булінгу -365!», 



в рамках якого проведені наступні заходи : 

 Анкетування здобувачів освіти щодо виявлення проявів насильства в 

колективі.(жовтень 2020) 

 Проведення тренінгів для педагогічного колективу «Булінг. Соціально-

психологічні причини виникнення булінгу в молодіжному  середовищі»; 

«Види булінгу. Учасники булінгу» (групи  1,2,3,21,23,34,32,01,02) 

 Заняття з елементами тренінгу «Подолання насильства в учнівському 

середовищі» (групи № 1,2,3, 21,22,23) 

 З нагоди святкування річниці Конвенції ООН про права дитини, здобувачі 

освіти залучились до  «НАЙБІЛЬШОГО УРОКУ У СВІТІ» присвяченого 

правам дитини та глобальним цілям розвитку 

 До щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»  проведено 

диспут «Як зробити простір життя безпечним?» (група № 21); тренінг 

«Захисти життя - зупини насильство»(Групи №1,3) 

  
 місячник «Стоп булінг»(лютий 2021). У ході 

місячника проведено відео лекторій 

«Безконфліктне спілкування з однолітками»( 

групи 1-2 курсів), конкурс соціальних роликів «Насильство не наша тема»,  

воркшоп «Сім’я не місце для насильства. Ні насиллю в сім’ї»,  печа-куча «Я 

сучасний .Я спокійний», брейн-стормінг «Насильство в сім’ї. Гендерне 

насильство»,  

В гуртожитку закладу освітив вихователем ведеться щоденник психолого-

педагогічних спостережень мешканців 

гуртожитку. Радою гуртожитку був 

розроблений план самоуправління, що 

допомагає підтримувати нормальні побутові 

умови проживання. Проводяться бесіди, 

лекції, святкові вечори, конкурси. До 

кожного календарного свята проводяться 

відповідні заходи. 

 За ініціативи учнівського 



самоврядування,   в гуртожитку закладу професійної освіти створено 

 Євроклуб «Континент».  

 

Робота клубу спрямована на створення умов для реалізації молоддю свого права 

позитивно впливати на життя суспільства, формування національної 

самосвідомості, активної громадянської позиції, виховання у молоді європейських 

цінностей. Члени клубу проводять просвітницько-інформаційні заходи, 

спрямовані на популяризацію знань про ЄС.  У 2021 році проведено 4 засідання 

,присвячених країнам ЄС Болгарії, Польщі, Італії та Швеції 

17 березня 2021 року відбулася обласна методична секція для вихователів 

гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти у формі аукціону 

педагогічних ідей за темою: «Організація виховної роботи з учнівською молоддю 

ЗП(ПТ)О в умовах гуртожитку: виклики сьогодення». У заході,  в якості спікера, 

взяла участь вихователь гуртожитку Наталія ФЕНДРИКОВА , яка представила на 

розгляд колег досвід створення та функціонування в гуртожитку молодіжного 

клубу «Між нами дівчатами».  

  

 

Соціальна платформа -  клуб за інтересам 

«Між нами, дівчатами», функціонує за 

активної участі учнівської ради 

гуртожитку. Дівчата активно відзначають 

календарні та церковні свята, проводять 

диспути та концерти, організовують 

екскурсійні міні -тури  для іногородніх 

«Знайомтесь- це наш Харків», та кулінарні 

подорожі «Кулінарія народів світу». 

 

 

В навчальному закладі з метою створення умов для творчого розвитку 

особистості здобувачів освіти  працює 1 гурток художньої  

самодіяльності: студія сучасного танцю (керівник Яковлева Н.О..) ( учні з груп: 1, 

2, 3,02, 21, 22, 23,)спортивний  гурток «Волейбол» керівник  Чередніченко О.В. ( 

учні з груп: 1, 01,02, 21, 22, 23), 11 гуртків  технічної творчості  

 



 

 

Результати роботи гуртків був представлений під час проведення запланованих 

культурно-масових заходів та  в рамках підготовки до  обласного огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності і декоративно - прикладної творчості у 2021 році, який 

проходив під гаслом «Гімнастика для розуму і не тільки». За результатами огляду 

заклад освіти посів ІІІ місце огляді декоративно - прикладної творчості , театр мод 

«Шарм » став дипломантом конкурсу, здобувача освіти Світлану БАБЕНКО 

відзначено грамотою оргкомітету конкурсу. 

 В рамках методичної комісії працювала  «Школа молодого педагога», мета 

роботи якої - сприяти швидкій адаптації молодих педагогічних працівників  у 

колективі  та створити умови для їх подальшого особистісного зростання 

Робота з молодими педагогами, яка передбачає формування професійної 

активності молодого спеціаліста, здійснювалась за такими формами  

- Таємне анкетування. 

- Бліц-турніри. 

- Ділові ігри. 

- Тиждень молодого педагога  

- Семінари-практикуми для молодих педагогів, які працюють два-три роки. 

- Педагогічні ігри (дидактичні, ділові, рольові). 

- Моделювання педагогічних ситуацій. 

 

Голова методичної комісії     Наталія ЯЛОВЕНКО 
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