
 

Звіт виховної роботи за 2021-2022 
навчальний рік 

 
 

     Підготував: 

 заст. директора з НВихР 

Лук’яненко В.П.. 



1 напрямок. Підвищення педагогічної майстерності 
педпрацівників. 

Інструктивно-методична нарада «Адаптація та 
результати психодіагностики здобувачів освіти 

нового набору». 

 



2 напрямок - виховні заходи.  
1 вересня 2021-2022 навчального року. 



"День фізичної культури та спорту», 
"День партизанської слави України». 

 



День здоров’я. Відкриття спартакіади. 
 



Всесвітній день прибирання. 
 



Святковий концерт до Дня вчителя. 
 



Бесіда-тренінг "Толерантність шлях до гуманізму», 
Тренінгове заняття "Мотивація професійної 

діяльності». 
 



Літературний захід "Реальність болю - 

протидія насильству», "Права громадян 
України». 

 
 



Національний тиждень читання "Знайди свою 
книгу», «Міжнародний день рідної мови». 

 
 



Новорічний концерт для здобувачів пільгової 
категорії, колективу ВПУ№17. 



3 напрямок – національно-патріотичний. 
"Парубоцькі ігри" серед здобувачів 

освіти».освітисвіти 
 



День Гідності України 



День Героїв Небесної сотні 



Суспільно-громадські роботи 



День Цивільної оборони 



Перевірка рівня цивільної підготовки 
мешканців гуртожитку 

 



4 напрямок. Самоврядування ВПУ №17. 



Вибори органів самоврядування 
гуртожитку 



5 напрямок – робота Ради 
профілактики ВПУ №17 



6 напрямок. Формування здорового способу життя 
через систему позаурочної та гурткової роботи. 

 



Рухливі перерви  



7 напрямок - Гуртожиток. Ранкова зарядка для 

мешканців гуртожитку. 



Прибирання прилеглої території 

 



8напрямок. Повноцінне харчування в їдальні  
ВПУ №17 



Чергування майстрів в/н в їдальні ВПУ №17 



9 напрямок - вакцинація від COVID-19 
 



10 напрямок – Співпраця. 25-річний ювілей 
Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді ім. О.М. Макарова. 
 



Співпраця з ПівденМашем та КБ 
“Південне”.  



Екскурсія до фізико-технічного 
факультету ДНУ  ім. О. Гончара  

 



Підписання договору з НТУ 
“Дніпровська  політехніка”. 



Підписання договору з НТУ “Дніпровська  
політехніка”. 



Зустріч з радником міського голови 
 м. Дніпра Тупицею О.Л. 



Зустріч педагогічного колектива ВПУ № 17 з 
депутатом Дніпровської міської ради Кривошеєвим 

Євгеном Валерійовичем 
 



11 напрямок – профорієнтаційна робота. 
День відкритих дверей ВПУ №17 



  

Профорієнтаційна робота педпрацівників 



12 напрямок – робота з переселенцями 



Робота з переселенцями 



Робота з переселенцями 



Планові завдання і перспективи розвитку 
освітнього закладу: 

  

• Вдосконалення організації виховної роботи в гуртожитку     
ВПУ №17; 

• Організація роботи із широким залученням засобів масової 
інформації, соціальних мереж з метою розповсюдження 
інформації щодо діяльності ВПУ №17; 

• Продовжувати співпрацю з НТУ «Дніпровська Політехніка», 
сприяти збільшенню кількості здобувачів освіти ВПУ №17, які 
продовжують навчання в НТУ «Дніпровська Політехніка»; 

• поширення зв’язків з громадськими організаціями з метою 
просвітницької діяльності, направленої на підростаюче 
покоління; 

• зміцнення матеріально-технічної бази училища (створення 
комфортних умов для проживання та навчання здобувачів 
освіти); 

• виховання особистості з активною громадською позицією.  

 



 

Дякую за увагу 


