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План роботи 

               заступника директора  з виховної роботи 

                на  2020 - 2021  навчальний рік 

 
№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

                                        Організаційна робота 
1. Підготовка до роботи в 

новому навчальному році: 
вивчення нормативних 
документів, вхідної 
документації щодо виховної 
роботи на 2020-2021 н.р. 

27-31серпня 

2020 року 

Жукова С.Г.  

2 Коригування плану виховної 
роботи коледжу на новий 
навчальний рік, координація 
планів спільної роботи з 
різними суб‟єктами 
навчально-виховного процесу 

27-31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г.  

3 Підбір кадрів на посади 
кураторів груп, керівників 
гуртків 

27-31 серпня 

2020 року 

Адміністрація 

Жукова С.Г. 

 

4 Інструктаж кураторів 
вихователів гуртожитків, 
керівників гуртків з питань 
планування виховної роботи 

27-31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г.  

5 Надання допомоги органам 
студентського самоврядування 
у плануванні роботи на новий 
навчальний рік 

31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г.  

6 Затвердження планів виховної 
роботи кураторів навчальних 
груп 
 

До 14 вересня 

2020 року 

Жукова С.Г. 

куратори груп 

 

7 Складання та затвердження 
плану роботи методичного 
об„єднання кураторів 
навчальних груп 

До 14 вересня 

2020 року 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

Куратори груп 

 

8 Бесіда про ознайомлення 
студентів, у т.ч мешканців 
гуртожитків, з правилами 
внутрішнього розпорядку 

27.08.2020-

30.09.2020 

Жукова С.Г. 

куратори 

вихователі 

  



9 Вивчення інтересів, 
схильностей, умов організації 
дозвілля важковиховуваних 
студентів, залучення їх до 
роботи в гуртках 

вересень 

2020 року, 

постійно 

Жукова С.Г. 

куратори 

вихователі 

 

10 Вивчення умов проживання 
студентів девіантної 
поведінки, студентів-сиріт, 
студентів із багатодітних, 
малозабезпечених і 
неблагополучних сімей 

вересень 

2020 року, 

постійно 

Жукова С.Г. 

куратори 

вихователі 

 

11 Організація роботи з дітьми, 
що потребують підвищеної 
педагогічної уваги 

вересень 2020 

року – 

червень 

2021 року 

Жукова С.Г. 

куратори 

студрада 

вихователі 

 

12 Організація безкоштовного 
харчування в їдальні коледжу 
студентів-сиріт 

вересень 2020 

року – 

червень 

2021 року 

Жукова С.Г. 

Брижан Т.М. 

 

13 Організація та проведення 
батьківських зборів  

Раз на 

семестр 

(орієнтовно 

листопад 2020 

травень 2021 

року) 

  

14 Організація роботи 
методичного об‟єднання 
кураторів  

постійно, із 

засіданням 

раз на місяць 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

 

 

15 Організація роботи комісії з 
профілактики правопорушень  

постійно, із 

засіданням 

раз на місяць 

Жукова С.Г. 

члени комісії 

 

16 Організація роботи зі 
студентами, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

постійно Жукова С.Г. 

педагогічний 

колектив 

 

17 Ознайомлення 
першокурсників з традиціями 
коледжу, трудовими 
здобутками кращих 
викладачів та випускників. 
Екскурсія до музею 

вересень  

2020 року 

Жукова С.Г. 

Власенко Я.В. 

 

18 Допомога студентам в 
оволодінні навичками 
наукової організації праці, 
роботи в бібліотеках з 
каталогами та літературою 

вересень  

2020 року 

Жукова С.Г. 

працівники 

бібліотеки 

куратори 

 

19 Здійснення контролю за 
успішністю і дисципліною 
студентів.  
Проведення бесід, 
інформування батьків 

постійно Жукова С.Г.  

  
 

   



20 Організація чергування 
студентів і викладачів у 
навчальних корпусах, під час 
проведення культурно-
масових заходів, у 
гуртожитках 

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

 

21 Організація роботи телефонів 
довіри, 
скриньок довіри  

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

 

 

22 Робота гуртків за інтересами: постійно Жукова С.Г. 

керівники 

гуртків 

 

 

                             Організація виховних заходів  
1 Розробка плану проведення 

Дня знань та його проведення  
27 серпня- 

01 вересня 

2020  року 

Жукова С.Г.  

2 Організація студентських 
наукових конференцій, 
семінарів, конкурсів рефератів 
тощо 

постійно Жукова С.Г.  

3 Організація зустрічей 
студентів з діловими людьми, 
підприємцями, керівниками 
підприємств, випускниками 
коледжу, які досягли успіхів у 
роботі та кар„єрі 

постійно Жукова С.Г.  

4 Організація в коледжі Днів 
відкритих дверей, залучення 
до їх проведення кращих 
студентів 

вересень  

2020 року 

травень  

2021 року 

Жукова С.Г. 

завідувачі 

відділень 

викладачі 

 

5 Розробка положення про 
конкурси  
«Краща академічна группа» 
«Кращий куратор» 

вересень  

2020 року 

 

Жукова С.Г. 

завідувачі 

відділень 

викладачі 

 

6 Організація конкурсу «Краща 
академічна группа» 
«Кращий куратор» 
 

вересень 

2020 року 

червень 2021 

року 

Жукова С.Г. 

Ансєєва Л.В. 

завідувачі 

відділень 

викладачі 

 

7 Організація конкурсу 
“Студент року” 
( за номінаціями)  

згідно з 

положенням 

про конкурс 

Жукова С.Г. 

студрада 

 

 

8 Організація свята до 
Міжнародного дня студентів,  
відзначення кращих 
студентських груп та 
студентів 

14-17 

листопада 

2020 року 

Жукова С.Г. 

завідувачі 

відділень 

викладачі 

 

9 Проведення місячників 
озеленення, чистоти і 
благоустрою.  
Трудові акції 

постійно Жукова С.Г. 

Попенко В.І. 

Мацкова Н.В. 

 



студрада 

10 Висвітлення у газеті «Вісник»  
здобутків кращих студентів 

постійно Жукова С.Г. 

студрада 

 

11 Відзначення студентів 
відмінників навчання, 
активістів 

до урочистих 

дат коледжу 

Жукова С.Г. 

заввідділень 

студрада 

 

12 Зустрічі з директором по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

 

 

13 Семінари, круглі столи, 
дискусії з політико-правових 
проблем розбудови 
демократичної держави та 
виборчого процесу в Україні 

раз на місяць Жукова С.Г. 

 

 

14 Індивідуальні бесіди зі 
студентами - порушниками 
дисципліни 

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

 

 

15 Зустрічі в студентських 
колективах із політичними 
діячами, представниками 
влади, правоохоронних 
органів, воїнами АТО 

раз на місяць Жукова С.Г. 

 

 

16 Молодіжні акції, тематичні 
виставки 

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

 

 

17 Вивчення на лекціях і 
семінарах морально-етичних 
проблем, обговорення етичних 
проблем у студентських 
групах, гуртожитках 

раз на місяць Жукова С.Г. 

 

 

18 Круглі столи та ділові ігри з 
проблем етики ділового 
спілкування та етикету 

раз на місяць Жукова С.Г. 

 

 

19 Проведення антиалкогольних 
та антинаркотичних акцій, 
бесід у групах та гуртожитках 
із проблем профілактики 
захворювань на СНІД, 
туберкульоз тощо 

раз на місяць Жукова С.Г. 

 

 

20 Молодіжні акції до 
Міжнародного дня боротьби зі 
СНІДом  
(випуск листівок, бесіди в 
групах) 

 Жукова С.Г. 

 

 

21 Проведення тематичних 
заходів до Міжнародного 
жіночого дня 8 Березня, Дня 
матері 

березень, 

травень  

2021 року 

Жукова С.Г. 

 

 

22 Інформаційні акції до Дня 
довкілля, Дня Чорнобильської 
трагедії, Всесвітнього дня 
середовища проживання 

квітень 

2021  року 

Жукова С.Г. 

 

 

23 Підготовка та участь у 
фестивалі студентського 
аматорського мистецтва 
“Софіївські зорі ” 
«Студентська весна» 

вересень 2020 

–травень 

2021 року 

Жукова С.Г. 

керівники 

гуртків 

 



24 Відвідування студентами 
музею, художніх виставок, 
організація екскурсій 
історичними місцями 

постійно Жукова С.Г. 

куратори 

 

25 Бесіди щодо здорового 
способу життя, фізіологічних 
особливостей організму, норм 
харчування, фізичних 
навантажень 

постійно Жукова С.Г. 

куратори 

 

26 Підтримування співпраці із 
службою у справах дітей, 
відділами ювенальної 
превенції Національної 
поліції, центрами соціальних 
служб для сім‟ї, дітей та 
молоді, закладами охорони 
здоров‟я у наданні допомоги у 
випадках жорстокого 
поводження із дитиною. 

постійно Жукова С.Г. 

куратори 

 

27 Здійснення профілактичної 
роботи у боротьбі із булінгом. 

постійно Жукова С.Г. 

куратори 

 

           Організація роботи студентського самоврядування  
     

1 Надання допомоги органам 
студентського 
самоврядування у плануванні 
роботи на новий навчальний 
рік 

31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г.  

2 Звітно-виборчі конференції 
органів студентського 
самоврядування 

вересень – 

жовтень 

2020 року 

Жукова С.Г. 

куратори 

студрада 

 

3 Робота студрад факультетів, 
гуртожитків, університету, 
профкому  

згідно з 

планами 

Жукова С.Г. 

студрада, 

профком 

 

4 Зібрання студентського 
активу, зустрічі з 
адміністрацією коледжу 

згідно з 

графіком  

і по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

завідувачі 

відділень 

студрада 

 

5 Робота студрад у гуртожитках постійно Жукова С.Г. 

студрада 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сприяння роботі психологічної служби 
1 Координація плану виховної 

роботи з планом роботи 
психолога   

31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г. 

Литвин Н.М. 

 

2 Соціологічні дослідження 
серед студентів 

згідно з 

планом 

психолога 

Жукова С.Г. 

Литвин М.М. 

 

3 Психолого-педагогічний 
аналіз контингенту студентів з 
метою виявлення студентів, 
схильних до правопорушень, 
вживання спиртних напоїв та 
наркотичних речовин 

постійно Жукова С.Г. 

Литвин Н.М. 

 

 

4 Вивчення умов проживання 
студентів девіантної 
поведінки, студентів-сиріт, 
студентів із багатодітних, 
малозабезпечених і 
неблагополучних сімей 

вересень 

2020 року, 

постійно 

Жукова С.Г. 

Литвин Н.М. 

куратори 

вихователі 

 

5 Організація роботи з дітьми, 
що потребують підвищеної 
педагогічної уваги 

постійно Жукова С.Г. 

Литвин Н. 

 

                            Виховна робота в гуртожитках 
1 Координація плану виховної 

роботи з планами виховної 
роботи в гуртожитках 

27-31 серпня 

2020  року 

Жукова С.Г. 

Мончуляк Л.В. 

 

2 Регулярне проведення 
операції «Гуртожиток» 

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

завідувачі 

відділень 

 

3 Коригування положення про 
конкурс на кращу кімнату в 
гуртожитках, кращий 
гуртожиток 

31 серпня 

2020 року 

Жукова С.Г. 

Цингот Г.О., 

Яцела С.В. 

 

4 Конкурс на кращу кімнату в 
гуртожитках, кращий 
гуртожиток 

вересень 2020 

року – 

травень 

2021 року  

Жукова С.Г. 

студрада 

вихователі 

 

5 Допомога в роботі студрад у 
гуртожитках 

постійно Жукова С.Г. 

студрада 

 

                         Діяльність правового всеобучу 
1 Організація правового 

всеобучу студентів із 
запрошенням для спілкування 
зі студентами працівників 
Прилуцького відділу поліції, 
прокуратури, загсу тощо  

вересень 2020 

року – 

червень 

2021 року  

Жукова С.Г. 

Власенко Я.В. 

 

           Діяльність комісії з профілактики правопорушень 
1 Організація роботи комісії з 

профілактики правопорушень  
постійно, із 

засіданням 

раз на місяць 

Жукова С.Г. 

члени комісії 

 

                                 



Робота з батьками 
1 Підготовка та проведення 

батьківських зборів 
один раз на 

семестр 

Адміністрація  

Жукова С.Г. 

 

2 Індивідуальна робота з 
батьками 

по мірі 

необхідності 

Жукова С.Г. 

куратори 

 

                        Робота з викладачами, кураторами 
1 Участь у роботі педагогічної 

ради. Підготовка виступів, 
доповідей про роль виховної 
роботи 

постійно Жукова С.Г.  

2 Участь у роботі методичного 
об‟єднання кураторів груп 

постійно Жукова С.Г.  

                                 Робота з документами 
1 Підготовка обов‟язкових 

наказів на 2019-2020 н.р. 
Вересень 2020 

року  

Жукова С.Г. 

 

 

2 Підготовка звітів, 
узагальнюючих наказів 

Червень 

2021 року 

Жукова С.Г. 

 

 

3 Робота із документами в 
межах компетенції 

постійно Жукова С.Г. 

 

 

 

 

 

Дистанційна робота 

1) здійснювати методичний супровід роботи кураторів, розробити та  надати 

практичні рекомендації щодо організації форм виховної роботи через існуючі 

дистанційні платформи, зокрема  Classroom. 

2) своєчасно надавати матеріали кураторам для забезпечення дистанційної виховної 

роботи зі студентами. 

3) контролювати через Classroom систему зворотного зв‟язку із студентами  

ІІ. Голові методичного об‟єднання Ансєєвій Л.В.:  

1) сприяти  узагальненню і поширенню    кращого досвіду кураторів груп з різних 

напрямків роботи 

ІІІ. Кураторам:  

1) продовжити працювати із студентами дистанційно на платформі Classroom. 

2) при виборі тем виховної роботи користуватися Календарним планом пам‟ятних 

дат та ювілеїв 2021 року. 

3) підтримувати зворотній зв'язок із студентами через постановку проблем запитань 

та завдань. 

4) по закінченню навчального року не видаляти виховну роботу у своїх класах 

Classroom, а архівувати. 
 

 
 

 

 

 

 

  Заступник директора _______________________С.Г.Жукова 


