
ПЛАН  РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

КЗ «ТИМОШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯЇ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

МИХАЙЛІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Серпень 2021 року 

Тема: «Особливості організації виховної роботи в умовах пандемії на 

2021/2022 н. р. Підвищення фахової компетентності класного керівника» 

1. Аналіз виховної роботи МО за 2020-2021 навчальний рік. Здобутки та 

недоліки. 

2. Розгляд та обговорення плану роботи  методичного об’єднання на 2021-

2022  н.р.  

3. Корегування та затвердження плану роботи методичного об’єднання 

класних керівників. 

4. Ознайомлення з нормативно – правовими документами, Листами та 

наказами МОН з виховної роботи, які вийшли за літній 

період  на  2021/2022 н. р.: 

 методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

 навчальних закладах у 2021/2022 н.р.; 

 про проведення Першого уроку у 2021/2022 н.р. та ін. 

5. Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним 

колективом»(Класні керівники). 

6. Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, 

охорони життя і здоров’я дітей в умовах пандемії.  Про організацію та 

проведення інструктажів з БЖД для учнів.(ЗДВР Мошак І.І.) 

7. Про організацію роботи з батьками протягом навчального року.(ЗДВР 

Мошак І.І.) 

                                               РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ 

1. Затвердження планів виховної роботи. 

2. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників. 

3. Оформлення класних куточків . 

4. Складання та затвердження соціальних паспортів класів. 

5. Організація самоврядування в класі 

6. Поповнення картотеки. Поновлення списків дітей пільгових категорій, 

дітей девіантної поведінки 

8. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів класу. 



 

Засідання 2 

Жовтень  2021 року 

Тема: «Національно-патріотичне  виховання, формування національної 

свідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема» 

1. Національно патріотичне  виховання підлітків як соціально-педагогічна 

проблема (Лазарєва С.В.) 

2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості 

школярів. Сучасний погляд на патріотичне виховання ( з досвіду роботи 

класного керівника Нюдьги А.Б.) 

3. Обмін досвідом між класними керівниками: співпраця класного керівника 

і сім′ї у навчанні та вихованні ціннісно-орієнтованої особистості 

(Михайліна А.А.,Іванкова О.А.) 

4. Відвідування виховних годин класних керівників . 

5. Обговорення заходів, висновки , пропозиції. 

6. Методичні перегуки. Огляд та вивчення науково-методичної літератури з 

теми засідання (ЗДВР Мошак І.І.) 

 

                                         РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ 

1. Провести виховні заходи щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

підлітків 

2. Провести анкетування «Рівень вихованості учнів». 

3. Переглянути соціальні паспорти, внести зміни. 

4. Участь у шкільних конкурсах. 

5. Підбір літератури . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                                      Засідання ІІІ 

Грудень 2021 року  

Тема: «Психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня» 

       1. Доповідь "Формування особистості підлітка: сучасні реалії" (Борисенко 

Н.В.)  

       2.  Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості  

            учня (Дурнєва І.Ф.) 

         3.  Ярмарок ідей.  «Я набув досвіду…» (робота з молодими класними  

            керівниками) – Ходирьова О.В.,Гура А.І. 

        4.  Аукціон ідей.  «Диференціація та індивідуалізація виховання –      

             необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості»  

             (обмін досвідом) – Струкова С.С.,Касянова Т.А.  

         5. Відвідування виховних годин класних керівників . 

         6. Обговорення заходів, висновки , пропозиції. 

Домашнє завдання:  

 опрацювати матеріали про ситуацію успіху в організації роботи з учнями; 

  підготувати питання до анкетування учнів про виявлення рівня 

сформованості морально-етичних та моральних якостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання ІV 

Лютий 2022 року 

Тема: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способів розв’язання конфліктів» 

1. Формування морально-етичних цінностей, культури поведінки та 

спілкування  учнів (Петров І.І.) 

2. Культура мобільного віртуального спілкування. Безпечний  он-лайн 

простір. (Доповідь Ходирьова О.В.) 

3. Відвідування виховних годин класних керівників.  

4. Обговорення заходу, висновки та пропозиції. 

5. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання 

конфліктних  ситуації  в класних колективах. Методи роботи з 

агресивними дітьми (Психолог Безсонова О.О.) 

6. Творчий звіт класних керівників, що атестуються (Лазарєва С.В.,Струкова 

С.С.) 

7. Методичні перегуки. Огляд та вивчення науково-методичної літератури з 

теми засідання (ЗДВР Мошак І.І.) 

Домашнє завдання: подумати про шляхи використання сучасних 

інноваційних технологій  виховання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання V 

Травень 2022 року 

Тема: «Використання сучасних інноваційних технологій виховання у роботі 

класного керівника» 

1. Можливості використання ІКТ та інтернет-ресурсів в організації 

інноваційної діяльності класного керівника у проведенні класних годин 

(ЗДВР Мошак І.І.)  

2. « Нові форми роботи з дітьми» - творчі звіти класних керівників. 

3. Методичні перегуки. Огляд літератури та матеріалів періодичної преси 

про сучасні інноваційні технології у роботі класного керівника. 

4. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин (ЗДВР 

Мошак І.І.) 

5. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників  

Проблеми, їх вирішення, пропозиції. 

Домашнє завдання: 

 зібрати пропозиції вчителів, батьків, учнів щодо планування на новий 

навчальний рік; 

 скласти попередній план роботи 

  

  

 

  

  

  

 

 


