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Основним завданням виховної роботи в ДНЗ «МВПУПІТ» є створення
умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця особистості, її
нахилів, здібностей, талантів.
У 2016-2017 н.р. згідно «Методичним рекомендаціям з питань
організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному
році» від 25.07.2016 р. № 2.1/10-1828 особливої ваги набуває питання
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, превентивно
виховання,підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
Протягом року робота була спрямована на:
 Виконання запланованих виховних заходів.
 Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання
учнівської молоді.
 Організацію учнівського самоврядування, співпрацю з міським
молодіжним самоврядуванням.
 Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі.
 Залучення обдарованої молоді до участі у конкурсах, змаганнях різних
рівнів.
 Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно –
просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні
позаурочної виховної роботи.
 Систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків.
 Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво
нею.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави,
виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних
символів, Конституції України в навчальному закладі проведено: Уроки пам’яті
трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України, ретроспективне дослідження
студентів МВПУПІТ до Дня партизанської слави, інформаційно-пізнавальний
захід до Міжнародного дня миру, Вшанування пам’яті загиблих героїв в
МВПУПІТ, Свято захисників України в МВПУПІТ, Свято української
писемності та мови, усі навчальні групи долучилися до загальноукраїнського
флешмобу «Я розмовляю та виховую українською», студенти презентували
соціограму «З чого складається гідність людини», проведено публічну лекціюдиспут на тему «Суть Конституції та її роль в повсякденному житті», з метою
гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу —
Голодомору 1932–1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним
сталінським режимом, а також голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років
в Україні відбулася презентація соціодрами «Завжди є ті, хто говорить правду»,
в рамках Всеукраїнського тижня права в Міжрегіональному вищому
професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій було
проведено ряд цікавих заходів: виготовлення інформаційних бюлетенів,
лекторій з юридичною службою навчального закладу, цікаві творчі зустрічі
з правозахисниками та різними громадськими організаціями, проведено
Інтернет-олімпіаду з правознавства, долучилися до потягу Єднання України,
який віз подарунки до дня Святого Миколая в зону АТО. У січні місяці
відбувся відкритий урок пам’яті присвячений Героям донецького летовища,
Патріотичний челлендж до Дня Соборності України, «Ми велика, єдина родина,
Україна», що був ініційований Чернігівськими ПТНЗ, учні прийняли участь у
Всеукраїнському вебінарі до Дня соборності України, презентували електронні
плакати на патріотичну тематику з нагоди Дня Соборності, створено
виставкову експозицію для молоді з науково-публіцистичної літератури
на вшанування жертв Голокосту. На протязі ІІ семестру учні у рамках
відзначення 85-річниці Дніпропетровщини відбулося знайомство з новітніми
героями нашого краю (Співпраця правового сектору молодіжного
самоврядування з фахівцями полку патрульної служби поліції «Дніпро-1»),
святкування міжнародного дня рідної мови, вивчення творчості
І.Котляревського, Є.Гребінки, участь в міжнародному флешмобі «Global
Shevchenko», стало вже традицією участь куріння «Макерівський» в військовопатріотичній грі «Сокіл-Джура».
В училищі проводилась належна робота з формування здорового способу
життя, попередження побутового травматизму, спортивно-масова робота. На
протязі року педагогічний колектив спрямував роботу на запобігання
травматизму як під час уроків так і у позаурочний час. Значна увага була

приділена проведенню профілактичних бесід, інструктажів. Традиційно в
училищі проведено День цивільного захисту, учні училища стали переможцями
з настільного тенісу, баскетболу, боксу, молодь показала гарну підготовку,
стійкість та вірність традиціям у легкоатлетичній естафеті до дня Перемоги над
нацизмом у другій світовій війні.
Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив
вважає організацію превентивного виховання. В основу роботи покладено
педагогічний підхід в центрі якого – система організації правового навчання,
профілактика злочинності серед неповнолітніх, формування позитивного
ставлення до здоров’я людини. В рамках всеукраїнського тижня правових знань
в училищі проводився тиждень правознавства, що вже став традиційним.
Участь у плануванні роботи і проведенні загальноучилищних заходів бере
учнівське самоврядування. Учнями проведено підготовка Свята першого
дзвоника, Новорічних свят, день фізкультурника, свято Хеллоуина, День памяті
та примирення, весняний загальноучилищний конкурс краси «MisMVPUPIT»,
участь у фестивальному диво граї профтехосвіти – 2017 присвяченому рідній
Дніпропетровщині!, проведено День самоврядування, Відзначення 31-ї річниці
Чорнобильської катастрофи, долучилися до загальноукраїнської благодійної
акції «Благодійність замість квітів», що була спрямована на збір коштів
онкохворим дітям.
Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця училища
з батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на процес розвитку особистості
підлітка. Тому важливе і відповідальне завдання викладача – зробити батьків
активними учасниками педагогічного процесу.
Протягом року робота з батьками організована на задовільному рівні. На
початку навчального року були проведені загальноучилищні батьківські збори,
створено батьківські комітети навчальних груп. Класними керівниками та
майстрами виробничого навчання організовано та проведено батьківські збори.
Переважають форми індивідуальної роботи з батьками.
Однією із складових проблем функціонування училища є наявність
правопорушень серед учнів, які проявляються у порушенні внутріучилищного
розпорядку. В училищі створено систему профілактичної роботи з учнями:
 здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчально-виховного
процесу;
 постійно проводяться бесіди на правову тематику, загальноучилищні
заходи («Тиждень правових знань», «Правовий Брейн-ринг», традицією
стало участь учнів училища у обласному конкурсі «Ми проти
насильства і жорстокості») ;
 працює Штаб профілактики. На засіданнях розглядалися питання
роботи з учнями схильними до правопорушень, проводилася

профілактична робота з учнями. На внутріучилищному обліку
знаходиться 39 учні (група ризику) І курсу та 20 учнів ІІ курсу. У
кримінальній поліції на обліку перебувають 4 учня.
Протягом І семестру 2016-2017 навчального року учнями училища було
пропущено 58 999 години, що складає на 1 учня майже 19 днів), з них 23090
години без поважних причин, що складає на 1 учня майже 58 уроків.
Питання профілактики правопорушень та стану виховної роботи
розглядались на педагогічних радах, на батьківських зборах, декілька разів дані
питання виносились на розгляд управління-служби у справах дітей, виконкомів
сільських рад, сектору кримінальної поліції у справах дітей.
Актуальним є питання соціального захисту учнів. Класними
керівниками та майстрами в/н на початку вересня складено соціальний паспорт
групи, у якому зазначені категорії учнів, які потребують посиленої уваги з боку
педагогічних працівників. Протягом року здійснено:
 Виявлення учнів пільгового контингенту;
 Створення соціального паспорту учнів пільгового контингенту;
 Організація безкоштовного харчування учнів, з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
 Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах
самоврядування.
З метою організації зайнятості учнів у позаурочний час організована
робота гуртків. На протязі 2016-2017 н.р. в училищі працювало 25 гуртків, на
заняттях яких учні можуть проявити свої здібності, пізнати різні жанри,
зміцнювати здоров’я.
Класні керівники, майстри виробничого навчання, практичний психолог
ведуть спостереження за учнями з девіантною поведінкою, проводять
індивідуальні бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів вдома.
Відповідно до річного плану роботи училища на 2016/2017 навчальний
рік, з метою організації виховної роботи, роботи з обдарованими учнями
НАКАЗУЮ:
1. Визнати стан виховної роботи училища за 2016/2017 навчальний рік на
достатньому рівні.
2. Відзначити роботу у плануванні та організації якісної виховної роботи у
групах:
 Група № 11, майстри в/н Степаненко О.Ю., Романченко Н.І.;
 Група № 17, класний керівник Афанасьєва О.Ю., майстри в/н Новак С.Б.
3. Практичному психологу Казариновій Ю.В. здійснювати постійний
психолого-педагогічний контроль до дотриманням учнями статуту і правил

внутрішнього розпорядку училища, інших документів щодо організації
навчально-виховного процесу.
4. Майстрам виробничого навчання, класним керівникам:
4.1. Удосконалювати систему формування і розвитку колективу групи.
4.2. Формувати і розвивати свідому особистість з громадянською позицією,
готової до конкурентного обрання свого місця в житті.
4.3. Сприяти активізації роботи учнівського самоврядування у групі.
4.4. Щомісячно надавати на затвердження плани виховної роботи.
4.5. До учнів, які мають постійні пропуски занять, приймати міри правового
характеру.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Гончаровій І.П.

Директор

Візи:
Заст. директора з НВР
__________ І.П.Гончарова

В.А.Макаров

