
ЗВІТ 

слухача довгострокового семінару-практикуму для педагогічних працівників 

ПТНЗ Дніпропетровської області, які включені до резерву на керівні посади,  

Зюкової Людмили Іванівни,  
Соціального педагога, ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-

технічної освіти» 

яка включена до резерву на посаду заступника директора  

з навчально-виховної роботи (наказ від 05.02.2016р. №61) 

 

          Згідно Програми  довгострокового семінару-практикуму  в лютому-квітні 

2016р. пройшла стажування в умовах ДПТНЗ «Дніпропетровський центр 

професійно-технічної освіти» м. Дніпропетровська за місцем роботи.  Підчас 

проходження практичного етапу семінару ознайомилася з досвідом роботи  

заступників директора за визначеним напрямком, а саме: 

 

1. Зі змістом роботи  заступника директора з навчально-виховної  роботи. 
 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

1. Здійснює керівництво та є організатором навчально-виховної 

позаурочної роботи у навчальному закладі, контролює якість її виконання. 

2. Доводить до колективу основні напрямки і перспективи розвитку 

освіти та педагогічної науки, основи законодавства, наукової організації праці, 

рішення уряду та інших органів державної влади з питань навчання і виховання, 

змісту діяльності ПТНЗ, нормативні та керівні документи, які регламентують його 

роботу. 

3. Разом з іншими керівниками навчального закладу: 

- Розробляє режим роботи ПТНЗ; 

- Бере участь у профорієнтаційній роботі; 

- Здійснює контроль за відвідуванням учнями занять теоретичного і 

виробничого навчання. 

4. Готує матеріали до засідань педагогічної і методичної ради у межах 

своїх службових обов’язків. 

5. Готує накази з навчально-виховної роботи, аналізує її, подає матеріали 

на стягнення та заохочення педагогічних працівників. 

6. Бере участь у складанні кошторису витрат в межах виховного процесу 

Заступник директора з навчально-виховної роботи: 

- співпрацює в тісному зв’язку з заступниками директора з виробничої, 

навчальної робіт, помічником директора з господарчої  роботи, старшим 

майстром, майстрами виробничого навчання, викладачами, працівниками 

свого підрозділу; 

- самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік і кожне півріччя;  

- систематично обмінюється інформацією, що входить в його компетенцією з 

педагогічними працівниками навчального закладу, заступником директора з 

навчальної роботи, завідуючими відділень, заступником директора з 

навчально-виробничої роботи, помічником директора з господарської 



роботи, старшими майстрами, майстрами виробничого навчання, 

викладачами, працівниками свого підрозділу. 

 

Основні напрямки роботи Заступника директора з навчально-виховної роботи: 

 

- Організація навчально-виховного процесу 

- Організація роботи гуртожитків 

- Робота з організації медичного забезпечення 

- Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

- Організація роботи з учнями пільгової категорії 

- Організація військово-патріотичного виховання 

- Організація гендерного виховання 

- Організація роботи класних керівників 

- Організація безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

закладу. 

- Організація  профорієнтаційної роботи.  

 

 

2. Ознайомилась з організацією навчально-виховного процесу: 

Виховна робота в центрі тісно пов’язана з навчальним процесом і 

спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до 

українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, 

шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також 

направлена на забезпечення професійної самореалізації особистості. 

Враховуючи те, що основним видом діяльності для молоді є навчання, 

необхідно відзначити, що не тільки в діяльності, а й в процесі педагогічного та 

міжособистісного спілкування здійснюється організація життєдіяльності 

особистості учня. 

Вузькість інтересів, непродумана структура та зміст вільного часу є 

причиною багатьох дисциплінарних порушень учнів, тому успішне педагогічне 

керівництво вихованням майбутніх робітників в навчальному закладі передбачає 

поєднання зовнішніх і внутрішніх стимулів. 

Зовнішні стимули – це вимоги, які виходять від майстра та класного 

керівника, та спонукають учнів до певних дій. До цих стимулів належать також 

умови і обставини, в яких відбувається педагогічний процес. 

Виховний процес здійснюється в певних умовах. Таких умов виділяють три: 

природні (біологічні), соціальні (оточуюче середовище), духовні. 

Зміст виховання реалізується у формах виховання. Процесуальна сторона 

виховного процесу являє собою виховну роботу, де виховна робота – це процес, 

який здійснюється з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

Перша особливість виховного процесу в центрі – це гуманізація і 

демократизація, які передбачають пріоритет особистості учня в навчально-

виховному процесі. 

Пріоритет – сама особистість учня. 

Друга – здійснення особистісно-орієнтованого виховання – передбачає 

формування позитивної адекватної «Я-концепції» особистості, основою якої є 

самоповага (любов до себе, відчуття кожним учнем власної гідності). 



Третя особливість – підхід до виховання як соціально-особистісного 

феномену. Основним чинником процесу виховання є соціальний фактор, але не 

можна нехтувати біологічним фактором. 

Четверта – посилення уваги до національного і громадянського виховання,  а 

саме поєднання  загальнолюдських цінностей з національними особливостями. 

 

3. Детально ознайомилася із нормативними документами, які 

регламентують діяльність професійно-технічного навчального закладу, та побачила 

їх практичне застосування заступником директора з НВихР в організації 

навчально-виховного процесу.  

Заступник директора з навчально виховної роботи є організатором виховної 

роботи в ПТНЗ, відповідає за її стан  у гуртожитку, забезпечення в довіреній 

ділянці роботи безпечних умов праці життя учнів під час проведення позакласних 

та позаурочних робіт. 

Перелік чинних нормативно-правових документів з організації навчально-

виховного процесу додаються. (Додаток 1) 

 

 

За підсумками стажування та вивчення організації навчально-виховного та 

навчально-виробничого процесів ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-

технічної освіти» м. Дніпропетровська надаю пропозиції щодо удосконалення 

навчально-виховної  роботи центру: 

  

№ 

з/п 
Напрямок роботи 

Пропозиції щодо удосконалення організації 

ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-

технічної освіти»  

1 Організація навчально-

виховного процесу 

1.  впровадження діяльності учнівського 

самоврядування в навчально-виховний 

процес; 

2. організовувати для викладачів та 

майстрів в/н проведення психолого-

педагогічних семінарів,   індивідуальних 

занять, консультацій з методики роботи зі 

здібними, талановитими та обдарованими 

учнями 

2 Організація роботи 

гуртожитків 

1. залучати до участі в роботі гуртожитків 

громадські та благодійні організації, 

правоохоронні органи та установи 

системи охорони здоров’я; 

2. надавати учням психолого-педагогічну 

підтримку щодо  відновлення їх  духовної 

рівноваги  та здоров’я від наслідків 

інтервенції 

3 Робота з організації 

медичного забезпечення 

1. проводити роз’яснювальні профілактичні 

бесіди з учнями про негативний вплив на 

організм алкоголю, тютюну та вживання 

наркотичних речовин  з метою виховання 



в них здорового способу життя; 

2. вдосконалити роботу наркопосту 

4 Організація 

фізкультурно-

оздоровчої та 

спортивної роботи 

1. забезпечити диференційований підхід до 

організації навчального процесу з 

урахуванням стану здоров’я, рівня 

фізичного розвитку, рухової 

підготовленості та статі учнів, 

урахування мотивів та інтересів учнів до 

заняття фізичними вправами 

5 Організація роботи з 

учнями пільгової 

категорії 

1. організація роботи з учнями-

переселенцями з АТО; 

2. організація працевлаштування 

випускників 

6 Організація військово-

патріотичного 

виховання 

1. активізувати роботу гуртків військово-

патріотичного  напрямку; 

2.  провести  огляди-конкурси   на кращі 

патріотичні пісні; 

3. провести на рівні закладу  благодійні 

акції спрямовані на допомогу пораненим 

військовим, захисникам нашої держави, 

їх дітям та родинам 

7 Організація гендерного 

виховання 

1. Проводити тренінгові заняття на тему: 

«Гендерна рівність»; 

2. Проводити спільні заходи з  

громадськими та благодійними 

організаціями з питання гендерної 

політики 

8 Організація роботи 

класних керівників 

1. віднайти нові форми індивідуальної 

роботи з творчо обдарованими учнями; 

2. здійснювати цілеспрямовану 

організаційно-педагогічну роботу з 

батьками, забезпечувати системність у 

формуванні їх психолого-педагогічної 

культури 

9 Організацією безпеки 

життєдіяльності 

учасників навчально-

виховного процесу 

закладу. 

1. Організувати співпрацю з полком 

патрульної служби міліції особливого 

призначення «Дніпро-1» 

10 Організація  

профорієнтаційної 

роботи.  

1. Проводити презентації  реальних 

дипломних робіт; 

2. Проводити круглі столи за участі 

представників федерації  об’єднань 

роботодавців Дніпропетровщини, 

галузевих профспілок та інших 

громадських організацій 

 

 



(Додаток 1) 

 

ПЕРЕЛІК 

чинних нормативно-правових документів  

з організації навчально-виховного процесу 

 

- Конституція України 

- «Загальна  декларація  прав людини» 

- «Декларація прав дитини», проголошена Генеральною Асамблеєю 

Організації Об’єднаних Націй 20.11.1959р. 

- «Конвенція про права дитини», схвалена Генеральною Асамблеєю 

Організації Об’єднаних Націй від 20 листопада 1989 р. 

- «Сімейний кодекс України» від 10.01.2002р. №2947-ІІІ 

- «Цивільний Кодекс України» 

- «Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку 

дітей» 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

- Закон України «Про освіту» 

- Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

- Закон України «Про мови» 

- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III 

- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

- Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001р. 

№2789-ІІІ 

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні» від 5.02.1993р. №2998-XII 

- Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003р. №1296-ІV 

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям інвалідам» від 16.11.2000р. №2109-ІІІ 

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 

21.03.1991р. №875–XII 

- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796–XII 

- Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання 

дотації роботодавцю» від 4.11.2004р. №2150-ІV 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення працевлаштування молоді» від 1.03.2005р. №2997-ІV 

- Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8.07.1999р. №863-ХІV 

- Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 

22.09.2005р. №2899-ІV 

- Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим  на тимчасовоокупованній території України» 

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 
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- Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті; 

- Програма дій уряду щодо реалізації Національної доктрини розвитку 

освіти України у XXI столітті на період 2001-2010р.р. 

- Національна програма патріотичного виховання населення, 

формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства. Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.09.1999р. № 1697 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

- Указом президента України « Про додаткові заходи щодо вдосконалення 

професійно – технічної освіти в Україні» 

- «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і 

неповних сімей» від 30.12.2000р. №1396/2000 

- «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 

12.11.1999р. №1460/99 

- «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» 

від 29.03.2001р. №221/2001 

- «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 

1.06.2005р. №900/2005 

- «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» від 

23.01.2000р. №113/2000 

- «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 

16.12.2011р. №1163/2011 

- «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних 

інтересів дітей» від 1 червня 2013 р № 312/2013 

- «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016 - 2020 роки» від 13.10.2015 р. № 580/2015 
 

ПОСТАНОВИ КМУ 

- Постанова КМУ від 05.08.1998р. №1240 (Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ №783 (783-2010-п) від 27.08.2010) «Про затвердження 

Положення про професійно-технічний навчальний заклад» 

- Постанова КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «питання стипендіального 

забезпечення» 

- Постанова КМУ від18.08.1994р. №565 (Із змінами та доповненнями 

внесеними згідно з Постановою КМУ № 950 від 08.08.2001р., №150 від 

15.02.2005р.) «Про порядок повного державного забезпечення та 

забезпечення учнів державних професійно-технічних навчально-виховних 

закладів безкоштовним харчуванням і стипендією» 

- Постановою Кабінету Міністрів України № 1220 від 03.11. 1997 р.« Про 

порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно – 

технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання 

яких звільняються від оподаткування податком на додану 

- вартість» 

- Постанова КМУ від 05.04.1994р. №226 (Із змінами та доповненнями 

внесеними згідно з Постановами КМУ) «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» 
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- Постанова КМУ від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

- Постановою Кабінету Міністрів України № 541 від 05.04.1999 р. « Про 

затвердження порядку надання пільгового проїзду …» ( із змінами ПКМ № 

1192 від 08.09.2004 р.) 

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ 

- «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних 

навчальних закладів України» Наказ МОН України від 14.05.2013р. №499 

- Примірне Положення про організацію і проведення виховної роботи у 

професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки 

України. Наказ МОН України від16.04.2002р., № 257. 

- «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

від 17.11.2003 №763 

- «Положення про класного керівника навчального закладу                                                           

системи загальної середньої освіти». (із змінами) Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 29.06.2006р. № 489. 

- «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навальних закладах України» від 7.09.2000р. №439 

- «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» від 31.10.2011р. №1243 

- «Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах 

Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо 

проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної 

роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді» від 8.11.2004р. 

№855 

- «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської 

молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги 

на 2013-2015 роки» від 21.10.2013 №1453/716/997 

- «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних 

закладах» від 2.08.2012р. №882 

- «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік 

підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» від 2.12.2013р. №1686 

- Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти 

ухвалена Колегією Міністерства освіти і науки України 28.02.1996р. 

 

- Статут,   нормативно - правові   акти   навчального   закладу. 
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