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Виховний процес в умовах 

дистанційного навчання у ДНЗ 

“Малинський професійний ліцей”             

2020-2021 н. р 
Підготувала: 

заступник директора з НВР 

Костюченко Л. М. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Навчально-методичний кабінет  ПТО 

у Житомирській області 

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» 

 



  

      Перехід на дистанційне навчання, 

зумовлений пандемією, став неочікуваним 

та доволі серйозним випробуванням для 

всіх учасників освітнього процесу: 

педагогів, здобувачів освіти  та їх батьків. 

  Ми прийняли цей виклик та швидко 

адаптувались  до нових реалій. 



В закладі використовується   

 EuroLink - один з кращих                                     

Інтернет – провайдерів Житомирщини,  

безпровідна точка доступу Wi-Fi 

 



 
  Мережі Інтернет: 

-платформи Google Classroom,  ZOOM; 

-додатки YouTube, Faceboоk,Instagram 
 

Враховуючи завдання національного 

виховання, визначені в Концепції виховання 

дітей та молоді у системі національної освіти, з 

метою забезпечення всебічного розвитку 

особистості здобувачів освіти у виховному 

процесі в період дистанційного навчання 2020 - 

2021  н. р., виховна робота в ліцеї організована 

й проводиться в різних інноваційних формах і 

методах відповідно до  напрямків з 

використаням  мереж Інтернету: платформа 

Google Classroom, ZOOM, додатки YouTube, 

Faceboоk, Інстагран. 

https://www.instagram.com/?hl=ru


Виховні заходи в дистанційному форматі 

Підготували                           

к ласні керівники             

Олена Духопела, 

Світлана Пархомчук  



Онлайн-читання                                                                                              

до 150-річниці з дня народження поетеси Лесі Українки                                                                   

(підготували вихователь Оксана Коваленко, класний керівник 

Світлана Ювченко) 



Відео-виставка                                                                                                     

до 150-річниці з дня народження поетеси Лесі Українки                   

(підготувала бібліотекар Ніна Левченко) 



Виховна година - онлайн (підготувала Оксана Коваленко) 



Національно-патріотичне виховання 

Підготувала  вихователь:   Коваленко О.В.  

Онлайн - перегляд до Дня пам’яті Героїв Крут                                          

(підготували вихователь Оксана Коваленко,                                                          

класний керівник Світлана Коваленко)                                                   



  
      Обласний онлайн- 

конкурс  ”( в рамках 

Всеукраїнського ) 

“Запали свою 

зірку” (підготувала 

вихователь Оксана 

Коваленко)                 



 

 

Виставка-пропозиція “Книга дарує натхнення” 

Онлайн-виставка “На варті Вітчизни”                                       

(підготувала бібліотекар Ніна Левченко) 

 



 

 

 

 

Віртуальні - тури і онлайн - колекції найбільших музеїв світу                         

Галерея Брера - Мілан https://pinacotecabrera.org/en/ 

Галерея Уфіцці - Флоренція https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

Музей Прадо - Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-collection 

Лувр - Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

Британський музей - Лондон https://www.britishmuseum.org/collection 
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https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
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Онлайн - інформація щодо формування здорового способу життя                               

(підготували працівники психологічної служби Тетяна Мельниченко,                         

Алла Синежук та вихователь Оксана Коваленко) 



 

 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності на 

платформі Google Classroom та в додатках  

мережі Інтернет. 

 



Акція “16 днів проти насильства” (відеоролик “Стоп! БУЛІНГ!”) 



ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  КАР’ЄРИ 

 



ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  КАР’ЄРИ  



ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  КАР’ЄРИ  



ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  КАР’ЄРИ  



Творчий розвиток особистості,  морально-естетичне виховання 

Онлайн - вітання до                                

Дня працівника освіти 

 (Підготували класні керівники  

Олена Данильчук,                      

Людмила Шевчук) 



 
Новорічна онлайн - атмосфера.  

(підготували класний керівник Тетяна Зелінська та 
керівник гуртка  Людмила Гриневич)                                 



. 

          

Гурткова робота 

Гуртки: «Креативна майстерня»                  

(керівник Духопела О. В.),                        

вокальний гурток “Starlight”                      

(керівник Верстак О. О.),                                

«Юний журналіст»                                           

(керівник Козаченко Н. І.),                                                                        

гурток «Музейна справа»                            

(керівник Синежук А, В)? 

“Технічна творчість” 

(керівник Грибан В. А.),  

“Мистецтво кулінарії” 

(керівник Гриневич Л. М.) 

« Креативна                                                                          
майстерня » 



Майстер-класи, онлайн-виставки поробок, онлайн-презентація 
примірників ліцейної газети “Наша газета” 



Учнівського самоврядування . 
Новорічно-різдвяна онлайн  виставка-ярмарок            

новорічних поробок 



ВОЛОНТЕРСТВО  



       ДЯКУЮ, ВСІМ ЗА УВАГУ! 


