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План 

Роботи методичного об’єднання  

кураторів навчальних груп та  

вихователів гуртожитків  

на 2022 – 2023 н.р. 

 

 

 

Глухів – 2022 



 Методичне об’єднання кураторів навчальних груп та вихователів 

гуртожитків працює над проблемою: 

 «Формування національно-патріотичної, всебічно розвиненої, 

ініціативної, компетентної, успішної, толерантної особистості здобувача 

освіти шляхом впровадження інноваційних технологій виховання». 

 Завдання: 

✓ реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання; 

✓ підвищення теоретичного, науково – методичного рівнів підготовки 

кураторів із питань психології та педагогіки виховної роботи; 

✓ впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи; 

✓ забезпечення виконання єдиних підходів до виховання та соціалізації 

студентів; 

✓ вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи 

кураторів; 

✓ організація допомоги студентам у навчанні, громадській діяльності 

через роботу кураторів у студентських групах; сприяння розвитку 

студентського самоврядування і  творчих здібностей студентів; 

формування організаторських навичок здобувачів освіти; 

✓ створення безпечного і дружнього освітнього середовища до здобувачів 

освіти. 

Основний зміст роботи: 

✓ постійне вдосконалення методичного забезпечення роботи кураторів 

груп та вихователів гуртожитку; 

✓ координація виховної діяльності академічних груп та організація їх 

взаємодії в педагогічному процесі; 

✓ забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в 

студентських групах; 

✓ впровадження колективних творчих справ; 

✓ створення сприятливих умов для реалізації громадянської освіти. 



План роботи методичного об’єднання кураторів навчальних груп та 

вихователів гуртожитків на 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Засідання № 1 

1 Аналіз роботи методичного об’єднання 

за 2021-2022 н.р. 

Обговорення та затвердження плану 

роботи МОК на 2022-2023 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

2 Про підготовку до нового навчального 

року та основні напрями виховної 

роботи. 

Розгляд проведення відкритих 

кураторських годин. 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

3 Про оформлення соціальних паспортів 

груп. Формування «групи ризику». 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Про особливості навчання і виховання 

в умовах військового стану.  

Робота з батьками. 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

5 Різне   

Засідання № 2 

1 Про особливості виховної роботи в 

умовах військового стану: проблеми, 

шляхи вирішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири виховної роботи. 

Медіаграмотність та протидія 

маніпулятивним впливам. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Індивідуальна робота куратора зі 

студентами пільгових категорій. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Формування студентського активу 

групи. Студентське дозвілля в умовах 

військового стані (онлайн-проєкти, 

онлайн-флешмоби, онлайн-марафони 

тощо). 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

5 Різне.   

Засідання № 3 

1 Про організацію ефективної роботи 

куратора. 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири. Профілактика 

насильства, булінгу, формування 

ненасильницької моделі поведінки та 

вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Алгоритм реагування на випадок 

виявлення булінгу. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Різне. 

 

 

 

  



Засідання № 4 

1 Про організацію роботи кураторів зі 

здобувачами освіти щодо 

попередження пропусків онлайн-

занять без поважних причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Про проведення онлайн-фестивалю 

«Кращий за спеціальністю» 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

3 Методичні орієнтири. Про запобігання 

та протидію домашньому насильству в 

умовах воєнного стану в Україні. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

4 Про результати вивчення та аналізу 

адаптації здобувачів освіти першого 

курсу: проблеми та шляхи вирішення. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

5 Різне.   

Засідання № 5 

1 Про моніторинг стану підготовки 

здобувачів освіти до навчання, рівня 

самоорганізації розвитку особистісних 

якостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

 

2 Методичні орієнтири. Про основні 

питання щодо запобігання та протидії 

торгівлі людьми. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Рекомендації психолога. Повага до 

прав та основних свобод людини, 

толерантне ставлення до потерпілих 

від насильства. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Про проведення конкурсу «Дебют 

першокурсника». 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

5 Про проведення інструктажу, щодо 

правил поведінки в зимовий 

канікулярний період. 

Інженер з охорони 

праці 

Чорнобай Н.П. 

 

6 Різне.   

Засідання № 6 

1 Аналіз виховної роботи за перший 

семестр 2022-2023 н.р. 

Обговорення та затвердження плану 

виховних заходів на другий семестр. 

 

 

 

 

 

 

Січень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

 

2 Методичні орієнтири. Про 

забезпечення психологічного 

супроводу учасників освітнього 

процесу. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Про проведення благодійних акцій 

Центром молодіжної політики. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 



4 Рекомендації психолога. «Розкажи 

мені». 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

5 Різне.   

Засідання № 7 

1 Про профілактику правопорушень та 

індивідуальну роботу зі здобувачами 

освіти схильними до них. 

 

 

 

Лютий 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири. Про здійснення 

превентивних заходів серед молоді. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Рекомендації психолога. Вживання 

алкоголю небезпечне для підлітків. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Про залучення студентів до діяльності 

молодіжних організацій. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

5 Різне.   

Засідання № 8 

1 Про моніторинг ефективності заходів 

щодо зменшення тютюнопаління серед 

здобувачів освіти. 

 

 

 

 

 

 

Березень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири. Про сімейне 

виховання та залучення батьків до 

освітнього процесу. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Рекомендації психолога. Про роль 

куратора в підвищенні мотивації до 

навчання. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

4 Про проведення акції «Молодь: життя 

без шкідливих звичків» 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

5 Різне.   

Засідання № 9 

1 Про активне впровадження сучасних 

виховних технологій. 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири. Про сприяння 

подальшого розвитку студентського 

самоврядування. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Про залучення студентів до проведення 

волонтерських заходів. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

4 Рекомендації психолога «Що таке 

девіантна поведінка і які її причини?» 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

5 Різне.   

Засідання № 10 

1 Про запобігання вживання 

студентською молоддю наркотичних та 

психотропних речовин. 

 

 

 

 

 

Травень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Методичні орієнтири. Про 

толерантність, як ознаку високого 

духовного розвитку. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 



3 Про створення комфортного 

середовища взаєморозуміння та 

взаємодопомоги між учасниками 

освітнього процесу. 

Голова Центру 

молодіжної політики 

Бузинна Ж.О. 

 

4 Рекомендації психолога. Про  

профілактику та подолання 

професійного та емоційного вигорання 

педагога. 

Психолог  

Марченко І.В. 

 

5 Різне.   

Засідання № 11 

1 Аналіз виховної роботи у 2022-2023н.р. 

Рейтингова оцінка навчальних груп. 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

2 Підсумки роботи методичного 

об’єднання у 2022-2023 н.р. 

Голова методичного 

об’єднання  

Кліндух І.В. 

 

3 Про перспективний план виховної 

роботи на наступний навчальний рік.  

Заступник директора з 

виховної роботи 

Овсянко Д.О. 

 

4 Про проведення інструктажу щодо 

правил поведінки під час літніх 

канікул. 

Інженер з охорони 

праці 

Чорнобай Н.П. 

 

5 Різне   

 

Голова методичного об’єднання 

кураторів навчальних груп                                            І.В. Кліндух 


