
Методичне об’єднання  класних керівників 

Дата, тема, форма роботи Зміст  роботи  

педагогів-майстрів 

Зміст  роботи педагогів-

професіоналів  

Засідання №1 

31.08.17 

ТЕМА.   Стратегічня напрямки напрямки методичної 

та виховної роботи на новий навчальний рік.   

Мета: ознайомити класних керівників з основними 

напрямками виховної роботи на новий навчальний рік, 

розкрити роль класного керівника у впроваджені 

комплексної виховної програми, його функції, надати 

методичні рекомендації 

круглий стіл 

 

  

1. Розгляд та обговорення плану роботи 

методоб’єднання на 2017/2018 н. р. 

 Голова МО Бабін О.І. 

2.    Ознайомлення з нормативно-правовими 

документами на 2017/2018 н. р.: 

- методичні рекомендації з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 

2017/2018 н.р.; 

- про проведення Першого уроку у 2017/2018 

н.р. та ін. 

                                        Голова МО Бабін О.І.   
3. Надають індивідуальні консультації 

1.   Рекомендації щодо змістового 

наповнення планів виховної 

роботи та їх оформлення. 

  

   

Організаційний блок Огляд інструктивно - нормативних документів та літератури з проблем виховної 

роботи 

Робота між засіданнями 

1. Складання та затвердження соціальних паспортів класів, планів виховних робіт 

2. Огляд класних куточків 

3. Участь у шкільних заходах. 

4.. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин. 

5.   Підготовка заходів до Дня Захисника України. 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАСІДАННЯ № 02 

23.10.17 
ТЕМА.       Інноваційні підходи до виховного процесу 

 

Мета:    впровадження інноваційних технологій у 

виховний процес протягом року; виявити можливі 

позитивні та негативні наслідки впровадження 

інноваційних виховних технологій. 

 

1.   Використання новітніх технологій у 

виховній роботі школи 

   Заступник директора з НВР   

 

2. Причини агресивної поведінки підлітків, 

методи роботи з агресивними дітьми.  

                                Практичний 

психолог  

1.     відкритий виховний захід. 

Дурнєва Л.В. класний керівник 3 

класу 

 

2.     Круглий стіл: « Нові форми 

роботи з дітьми»(кл.кер.1-9 кл.) 

Щука В.М., класний керівник  7 



3. Методичний фестиваль класних 

керівників: 

а) Система роботи класного керівника по 

формуванню в учнів культури поведінки 

та спілкування 

                 Бутко А.В., 

 класний керівник  9 класу 
б) Формування творчої особистості школяра 

з особливими освітніми потребами;   

Пушкіна Л.А.  класний керівник  2 класу 

класу 

Костянчук О.В.,   класний 

керівник  1 класу 

 

 

 

 

 

Організаційний блок   Ознайомлення з методичними новинками щодо організації виховного  

процесу в школі 

Робота між засіданнями 

1.  Взяти на контроль учнів , які порушують поведінку та не відвідують школу без поважних причин. 

2. Участь у шкільних заходах. 

3. Відвідування виховних заходів 

Засідання №03 

18.12.17 

  ТЕМА:   Формування у школярів високої 

громадянської активності та національної свідомості 

 

Мета:  визначення шляхів передачі молодому 

поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури, національної самосвідомості, формування 

свідомого громадянина 

  

1. Педагогічні особливості формування в 

учнів патріотичного виховання.  

Бабін  О.І.  класний керівник  5 класу 

  

 

 

 

1. Відвідування та обговорення 

виховного  заходу з використанням   

 (ціннісного ставлення до 

історичних, культурних і духовних 

надбань рідного краю). 

Бабін О.І класний керівник   

 5 класу 

2. Обмін досвідом між класними 

керівниками:  

· виховання у школярів 

національних і  

загальнолюдських цінностей;  

· системна робота з національного 

виховання;  

· виховання в контексті 

життєтворчості  

особистості;  



· шляхи формування національної 

свідомості;  

· виховання поваги до державних 

символів.  

Класні  керівники     

Організаційний блок    Обговорення питання щодо проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних 

свят. 

Робота між засіданнями 

1. Підготувати питання до анкетування учнів з  теми «Національно-громадянське виховання» 

2. Проведення виховних заходів. 

3. Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях 

Засідання №04 

19.02.18 

   ТЕМА.  Використання інноваційних технологій в 

проведенні позакласної роботи    

 

Мета: Пошуки раціональних засобів організації 

позакласної роботи.  Семінар-практикум 

Проблема залучення учнівської молоді до 

участі в позакласних заходах.  

Громадський інспектор 

 

3.   Відвідування та обговорення виховного  

заходу з використанням  (проектної 

діяльністі учнів) 

 Бутко А.В.,  класний керівник  9 класу 

 

  

.  

  

Можливості використання ІКТ та 

інтернет-ресурсів в організації 

інноваційної діяльності класного 

керівника у проведенні класних 

годин.  

Дурнєва Л.В..,  

класний керівник  3 класу  
Проект – необхідна складова в 

організації пошуково-дослідницької 

роботи.  

Мікуліна С.А.  класний керівник  

4класу 

Організаційний блок     Ознайомлення з методичною літературою 

Робота між засіданнями 
1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання культури поведінки в учнів. 

2. Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються. 

3.Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях. 

4. Збір літературних новинок щодо національного, патріотичного виховання. 



 

 

 

Засідання №05 

21.05.18 

 

Тема: Підведення підсумків виховної роботи за рік. 

 

 Мета: Обмін досвідом. Удосконалення професійної 

майстерності класних керівників в питаннях й 

організації розвиваючого відпочинку учнів. 

 

Задачі: • провести аналіз виховної роботи за рік; 

• виробити найбільш ефективні напрямки роботи на 

2016/2017 н.р. 

                      Конференція 

Підведення підсумків виховної роботи за 

2017/2018 навчальний рік  

Голова МО Бабін О.І.   
 

 

Зібрати пропозиції учителів (за результатами 

діаностування), батьків, учнів щодо 

планування виховної роботи на новий 

навчальний рік  

 

 

  

 

Аукціон виховних педагогічних 

ідей  

Класні  керівники   

 

 

Організаційний блок 

 

 

Ознайомлення з методичною літературою 

 

 

Робота між засіданнями 

1.Вихідне діагностування вчителів. 

2.Орієнтовний розподіл навантаження вчителів МО на 

наступний навчальний рік. 

 

 


