
Затверджую 

Директор______________ 

  

План роботи заступника директора з виховної роботи на період 

дистанційного навчання у ДНЗ «ДУБЕНСЬКЕ ВХПТУ» 
( з 14.03.2022 – 31.05.2022) 

  

№ Дата Зміст роботи Примітка 

1 14.03.2022 

1.Корегування плану роботи на період  

дистанційного навчання. 

2.Самоосвіта в мережі інтернет. 

3.Опрацювання фахової літератури. 

4. День українського 

добровольця.Інформаційна година-

презентація на тему: «Сила нескорених». На 

платформі Meet. 

https://naurok.com.ua/informaciyna-godina-

prezentaciya-na-temu-sila-neskorenih-do-dnya-

ukra-nskogo-dobrovolcya-scho-vidznachaetsya-

14-bereznya-84058.html 
  

  

2 15.03.2022 

1.Робота з документацією. 

2.Проведення онлайн-навчання для педагогів 

щодо проведення виховних год. 

3.Підбір відеоматеріалів. 

4. Проведення онлайн зборів учнівського 

самоврядування щодо комендантської 

години. На платформі Meet. 

5. Плетіння маскувальних сіток. 

  

  

3 16.03.2022 

1. Опрацювання наказів, листів міністерства 

освіти і науки України, департаменту освіти 

Рівненської ОВА. 

2. Підбір  матеріалів за календарем 

знаменних дат. 

3. Вивчення інструктивно-методичних 

рекомендацій . 

4.Перевірка ведення журналів з гурткової 

роботи. 
  

  

4 17.03.2022 

1.Проведення онлайн-консультацій для 

класних керівників, щодо виникнення 

труднощів дистанційного виховання. 

2. Створення пам’яток  «Як заспокоїти дітей 

під час війни?» 

  

https://naurok.com.ua/informaciyna-godina-prezentaciya-na-temu-sila-neskorenih-do-dnya-ukra-nskogo-dobrovolcya-scho-vidznachaetsya-14-bereznya-84058.html
https://naurok.com.ua/informaciyna-godina-prezentaciya-na-temu-sila-neskorenih-do-dnya-ukra-nskogo-dobrovolcya-scho-vidznachaetsya-14-bereznya-84058.html
https://naurok.com.ua/informaciyna-godina-prezentaciya-na-temu-sila-neskorenih-do-dnya-ukra-nskogo-dobrovolcya-scho-vidznachaetsya-14-bereznya-84058.html
https://naurok.com.ua/informaciyna-godina-prezentaciya-na-temu-sila-neskorenih-do-dnya-ukra-nskogo-dobrovolcya-scho-vidznachaetsya-14-bereznya-84058.html


3. Надсилання пам’яток онлайн у Viber, 

Facebook. 

4.Робота з документацією. 

5. Робота у гуртожитку: бесіди з внутрішньо 

переміщеними, надання їм необхідної 

допомоги  

5 18.03.2022 

1.Самоосвіта в мережі інтернет. 

2.Підготовка до створення онлайн флешмобу. 

3.Створення онлайн флешмобу  «Ми віримо в 

ЗСУ». 

4.Проведення інструктивної наради для 

класних керівників. 

 5. Проведення інструктажів для учасників 

освітнього процесу «Як діяти у випадку 

тривоги?» 

  

6 21.03.2022 

1. Співпраця з батьківським комітетом з 

питань організації контролю за виконанням 

учнями завдань дистанційного навчання в 

групі Viber. 

2. . Робота з документацією: накази, звіти 

згідно листів-інформацій департаменту 

освіти, накази згідно циклограми роботи 

заступника з ВР. 

3.  20.03.2022 – Всесвітній День казки. 

4.Проведення виховної бесіди  з дітьми 

внутрішньо переміщених осіб «Які ви знаєте 

казки?».  

  

7 22.03.2022 

1. Дистанційна робота із лідерами 

учнівського самоврядування на платформі 

Zoom. 

2. Всесвітній День Води. Показ презентації 

«ВОДА НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ 

ПЛАНЕТИ» 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

vsesvitnogo-dnya-vodnih-resursiv-voda-

naycinnishiy-skarb-planeti-zemlya-157537.html 
  

  

8 23.03.2022 

1.Опрацювання педагогічної періодичної 

преси. 

2.Підбір дидактичного матеріалу. 

3. Проведення онлайн-дискусії  на платформі 

Zoom «Ти маєш право висловлювати свою 

точку зору, не ображаючи інших людей» 

  

9 24.03.2022 1.Упорядкування документації.   

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vsesvitnogo-dnya-vodnih-resursiv-voda-naycinnishiy-skarb-planeti-zemlya-157537.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vsesvitnogo-dnya-vodnih-resursiv-voda-naycinnishiy-skarb-planeti-zemlya-157537.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vsesvitnogo-dnya-vodnih-resursiv-voda-naycinnishiy-skarb-planeti-zemlya-157537.html


2. Пошукова робота в мережі інтернет 

3.Всесвітній День боротьби з 

туберкульозом». Проведення онлайн міні-

лекції на платформі Zoom. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-

225375.html 
  

10 25.03.2022 

1. Проведення індивідуальних онлайн-

консультацій для батьків, учнів. 

2. Проведення акції «Намалюй листа содату, 

напиши слова підтримки» 

3. Робота  документацією. 

4.Робота з внутрішньо переміщеними 

особами. 

  

11 28.03.2022 

1. Дистанційна робота із лідерами 

учнівського самоврядування у групі Zoom. 

2. Роробка буклетів, листівок на тему: « Як 

швидко заспокоїти себе та інших» 

3. Розповсюдження буклетів та листівок у 

соціальних мережах, групах Viber та серед 

внутрішньо переміщених. 

  

12 29.03.2022 

1. Перевіртка журналів гурткової роботи. 

2.Проведення онлайн-наради з класними 

керівниками на тему: «За що відповідає 

класний керівник під час канікул?» 

3. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

  

13 30.03.2022 

1.Плетіння маскувальної сітки. 

2. Проведення інформаційної хвилинки для 

учнів «Як діяти в разі сигналу тривоги. Куди 

бігти? Найближче укриття у вашій 

місцевості» 

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  Наповнення веб ресурсу для 

організації дистанційного навчання та 

виховання. 
  

  

14 31.03.2022 

1. Написання довідки про стан виховної 

роботи з питань виховання. 

2. Проведення онлайн-уроку: «Правила 

поводження з вибухонебезпечними 

предметами» 

3. Оформлення документації. 

  

 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-225375.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-225375.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vsesvitnij-den-borotbi-z-tuberkulozom-225375.html


 

Квітень 

15 01.04.2022 

1.Корегуння плану роботи на період 

дистанційного навчання. 

2. Онлайн-нарада з керівниками гуртків. 

3. Профорієнтаційна робота: розробка  

реклами з професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» 

  

16 04.04.2022 

1.Проведення наради з педагогічними 

працівниками: виконавська дисципліна; 

аналіз та пропозиції щодо подальшої 

виховної роботи у онлайн-форматі. 

2. Провення інформаційної хвилинки  з 

питань мінної небезпеки. 

 3. Профорієнтаційна робота: розробка  

реклами з професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» 

4.Робота у гуртожитку: забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб. 
  

  

17 05.04.2022 

1. Робота з документацією: накази, звіти 

згідно листів-інформацій департаменту 

освіти, накази згідно циклограми роботи 

заступника з ВР. 

2.Проведення інструктажу про дотримання 

учнями обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 19. 

3. Оновлення інформації про внутрішньо 

переміщених осіб 

  

18 06.04.2022 

1.Самоосвіта в мережі інтернет. 

2. Конкурс малюнків «Моя країна – Україна 

соборна і єдина» 

3.Робота з документацією. 

4.Профорієнтаційна робота. 
  

  

19 07.04.2022 

1. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

2.Всесвітній день здоров’я. Проведення 

інформаційної години. 

 https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-

ya-170871.html 

3. Онлайн-бесіда з лідерами груп «Вплив 

стресу на здоров’я» 

 

 https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-

ya-170871.html 

  

https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-ya-170871.html
https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-ya-170871.html
https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-ya-170871.html
https://naurok.com.ua/vsesvitniy-den-zdorov-ya-170871.html


  

  

  

20 08.04.2022 

1. Опрацювання нових нормативних 

документів. 

2. Розробка сценарію для створення відео-

подяки воїнам ЗСУ. 

3. Створення відеоподяки воїнам ЗСУ. 

4. Профорієнтаційна робота: розробка  

реклами з професії 

«Електрогазозварник.Водій» 

  

21 11.04.2022 

1. Робота з документацією. 

2. Проведення уроку до Міжнародного дня 

визволення в’язнів з фашистських 

концтаборів «Історія і сьогодення»  

3. Конкурс малюнків « Моє життя – 

свобода». 

4. Робота з внутрішньо переміщеними  

особами. 

  

22 12.04.2022 

1.Опрацювання нормативної бази МОН. 

2. Благодійна акція «Гуманітарна допомога 

ЗСУ» 

3. Онлайн- консультація з соціально-

психологічною службою щодо підтримки 

внутрішньо переміщених  осіб. 

  

23 13.04.2022 

  

1.Опрацювання статей на форумах 

педагогічної самоосвіти: «НА УРОК», 

«ВСЕОСВІТА» 

2. Робота з документацією. 

3. Моніторинг стану здоров’я учнів та 

залученість їх до виховної роботи. Онлайн-

участь у виховних годинах 

4.Профорієнтаційна робота з професії 

«Різьбяр по дереву і бересту»  

  

24 14.04.2022 

1. Онлайн- конкурс «Воскресни,писанко». 

2. Розробка пам’ятки для учнів «Правила 

безпеки вдома» 

3. Організація гуманітарної допомоги 

солдатам ЗСУ та внутрішньо переміщеним  

особам. 

  

25 15.04.2022 

1.Опрацювання документів МОН та          

департаменту освіти. 

2.Самоосвітня робота в мережі інтернет. 

  



3.Онлайн-спілкування з учнями- сиротами та 

позбавленими б/п щодо працевлаштування. 
  
3. Профорієнтаційна робота . 

26 18.04.2022 

1. Проведення онлайн- консультацій для 

учнів та батьків щодо дистанційного 

навчання (за потреби) 

2.Робота з наповнення сайту.  

3. Упорядкування документації 

4.  Робота у гуртожитку з внутрішньо 

переміщеними особами.  

  

27 19.04.2022 

1.Підготовка дидактичного матеріалу. 

2.Контроль за проведенням виховних годин 

«Пожежна безпека. Нестандартні ситуації, 

що загрожують добробуту» 

3. Проведення індивідуальної бесіди з 

батьками важковиховуваних учнів.  

  

28 20.04.2022 

1Самоосвіта. 

2.Моніторинг  стану здоров’я учнів. 

3. Онлайн консультація лідерів  

самоврядування у Viber. 

4. Профорієнтаційна робота: створення 

контенту для реклами закладу. 

  

  

29 21.04.2022 

1. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів департаменту освіти. 

2.Упорядкування папок заступника з 

виховної роботи. 

3.Проведення флешмобу « Поділись 

пасхальним смаколиком з  внутрішньо 

переміщеними особами 

4. Проведення акції «Великодній кошик для 

солдатів ЗСУ» 

  

30 22.04.2022 

1. Інструктивна нарада з класними 

керівниками, майстрами в/н щодо проведення 

інструктажів для учнів на час Великодніх 

свят. 

2. Підготовка до проведення 

онлайн флешмобу «Писанка» 

3.Проведення бесід з внутрішньо 

переміщеними особами щодо їх потреб.  

  

31 26.04.2022 

1. Робота з  документацією. 

2.Міжнародний день пам’ті Чорнобиля. Урок 

«Сум і біль Чорнобиля. Сьогодення 

Чорнобиля» 

  



3. Перегляд відеофільмів  про Чорнобильську 

трагедію.  

4. Профорієнтаційна робота. 

32 27.04.2022 

1. Опрацювання нормативних документів. 

2. Дистанційна онлайн-консультація для 

батьків з питань координації дистанційного 

навчання.(Платформа Zoom) 

 3. Моніторинг здоров’я учнів та місця їх 

перебування. 

  

33 28.04.2022 

1. Робота з електронною поштою. 

2. Всесвітній день охорони праці. 

Проведення онлайн бесід: «Безпечне та 

здорове майбутнє праці». 

3. Конкурс презентацій «Моя майбутня 

професія найкраща». 

  

34 29.04.2022 

1. Самоосвіта в мережі інтернет на платформі 

«НА УРОК». 

2. Розроблення пам’яток для учасників 

освітнього процесу щодо розповсюдження 

забороненої інформації. 

3. Розповсюдження пам’яток в мережі 

інтернет. 

4.Робота з внутрішньо переміщеними. 
  

  

Травень 

35 03.05.2022 

1. Опрацювання матеріалів дистанційного 

навчання, курсів підвищення кваліфікації. 

 2. Конкурс написання творів « Нам потрібен 

мир» 

3. Створення плану роботи на період 

дистанційного навчання. 

4.Профорієнтаційна робота. 

  

36 04.05.2022 

1. Опрацювання матеріалів для роботи з 

учнівським самоврядуванням. 

2. Дистанційна робота із лідерами 

учнівського самоврядування у групі Zoom. 

3. Опрацювання наказів МОН. Методичних 

рекомендацій. 

  

37 05.05.2022 

1. Пошукова робота в мережі інтернет. 

2.Упорядкування папки ЗВР. 

3. Моніторинг стану здоров’я учнів. 

4. Перевірка журналів гурткової роботи. 

5.Робота у гуртожитку. 

  

38 06.05.2022 1.Самоосвітня робота в мережі Інтернет   



2.Профорієнтаційна робота. 

3. Конкурс малюнків серед внутрішньо 

переміщених «Пам’ятаємо.Перемагаємо» 

4. Акція «Подарую тобі оберіг» 

  

39 10.05.2022 

1. Упорядкування документації по 

закінченню навчального процесу. 

2. Робота з профорієнтації. 

3. День матері. Створення відеопривітання 

«Дякую, мамо» 

  

40 11.05.2022 

1. Робота з документацією. 

2. Проведення уроку «Всі ми родом із 

дитинства» 

3. Створення проекту лідерами УС «Яким я 

уявляю своє майбутнє» 

  

41 12.05.2022 

1. Самоосвіта на платформі Всеосвіта. 

2. Моніторинг стану здоров’я та місця 

перебування учнів. 

3. Проведення консультацій для класних 

керівників випускних груп. 

  

42 13.05.2022 

1.Підготовка дидактичного матеріалу. 

2. Проведення уроку з учнями на платформі 

ZOOM: «Безпека на дорозі, безпека життя». 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-na-

dorozi-64281.html 

3. Робота у гуртожитку. 

  

43 16.05.2022 

1. Пошукова робота в мережі інтернет. 

2.День сім’ї. Проведення фотофлешмобу 

«Моя сім’я» 

3.  День пам’яті жертв політичних 

репресій.  Інформаційна хвилинка «Пам’ять і 

скорбота». 

https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-

dna-pamati-zertv-politicnih-represij-

309948.html 
  

  

44 17.05.2022 

1. Робота з документацією. 

2. Проведення конкурсу малюнків «Війна 

очима дітей» 

3. Проведення засідання учнівського 

самоврядування на платформі 

ZOOM:підсумовуємо свою роботу. 

  

45 18.05.2022 
1. Самоосвітня робота  в мережі інтернет. 

2. Моніторинг стану здоров’я учнів. 
  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-na-dorozi-64281.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-na-dorozi-64281.html
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-dna-pamati-zertv-politicnih-represij-309948.html
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-dna-pamati-zertv-politicnih-represij-309948.html
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-dna-pamati-zertv-politicnih-represij-309948.html


3. Робота з документацією. Пофорієнтаційна 

робота. 

46 19.05.2022 

1. Проведення профорієнтаційних заходів. 

2.Робота з електронною поштою. 

3.Заповнення документації. 

4.Підведення підсумків 1 етапу конкурсу 

«Юна зірка» 

  

47 20.05.2022 

1. Підбір матеріалів для планування виховної 

роботи на новий навчальний рік. 

2. День вишиванки. Флешмоб до дня 

вишиванки: «У рідному краю цвітуть 

вишиванки» 

3. Година спілкування: «Вишиванка – оберіг 

нації» 

  

48 23.05.2022 

1. Опрацювання статей та відеоматеріалів на 

форумі педагогічних ідей «Всеосвіта». 

2. Підготовка матеріалів для учнів. 

3. Розповсюдження відеоролика для учнів: 

«Моя  професія в майбутньому» 

  

49 24.05.2022 

1. Оформлення документації. 

2.Опрацювання наказів МОН. Методичних 

рекомендацій.  

  

50 26.05.2022 

1. Нарада з класними керівниками щодо 

закінчення навчального року. 

2.Опрацювання фахової літератури. 

3. Упорядкування папки ЗВР. 

4.Профорієнтаційна робота. 

  

51 27.05.2022 

1. Самоосвіта в мережі інтернет. 

2. Проведення інструктажів з техніки безпеки 

«Безпека під час літніх канікул» 

3. Проведення наради з класними 

керівниками для підведення підсумків за рік. 

  

52 30.05.2022 

1. Упорядкування документації . 

2. Проведення онлайн засідання учнівського 

самоврядування на платформі ZOOM. 

3.Підведення підсумків фестивалю «Молодь 

обирає здоров’я» 

  

53. 31.05.2022 
1. Написання аналітичного звіту ЗВР за рік. 

2.Оформлення документації. 
  

  
 


