
План проведення засідань 

методичного об’єднання класних керівників на 2017-2018 навчальний рік 

№ Заходи Відпові 

дальний 

Терміни 

1.  Тема:  Основні напрямки виховної роботи на 2017-2018 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. Ознайомити з основними методичними 

документами. Які використовуються протягом року. 

Форма проведення: семінар 

Питання для обговорення 

1. Задачі школи, основні напрямки виховної роботи. 

2. Планування виховної роботи в класі й школі. 

3. Огляд сучасної літератури з питань виховання. 

4. Інформація про нормативні документи в допомогу класному 

керівнику. 

 

 

 

 

 

 

 

Шклярова О.О. 

Шклярова О.О. 

Жовнаренко Ю.Я. 

Шклярова О.О. 

 

 

вересень 

2.  Тема: Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського 

самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми 

формування активної громадянської позиції учнів. 

Мета: розробка шляхів розвитку ефективного учнівського 

самоврядування, знаходження точок дотику вчительської й дитячої 

організації, формування у педагогів уяви про можливі варіанти 

ефективної організації самоврядування у класному колективі.  

Форма роботи: семінар - практикум. 

Питання для обговорення: 

1.Методична панорама: «Сучасні виховні технології   та моделі органів 

учнівського самоврядування класних колективів. Використання 

можливостей дитячо-юнацьких об'єднань для посилення ролі 

громадянського й духовно-морального виховання».  

2.  Ток-шоу «Організація ефективного функціонування органів 

учнівського самоврядування» 

4. Енциклопедія «Структури, діяльність та практичні поради для 

роботи з учнівським самоврядуванням». 

5. Перевірка планування виховної роботи класними керівниками 

(довідка). 

7. Перевірка плану реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

8. Довідка про стан виконання заходів щодо профілактики злочинності 

та упередження протиправних дій серед учнів школи у 2017-2018 н.р. 

 

 

 

 

 

 

Капітан О.А. 

 

 

Класні керівники 

із досвіду роботи 

Шклярова О.О. 

Шклярова О.О. 

 

Шклярова О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад  

3.  Тема: Профілактична  діяльність школи як основа профілактики 

девіантної поведінки учнів 

 Форма роботи: психолого-педагогічний семінар. 

Питання для обговорення: 

1.  Довідка про стан виконання планів виховної роботи класними 

керівниками за Iсеместр 2017-2018 н.р. 

2. Причины отклонений от норм поведения подростков 

3.Способы работы, направленные на изменение отклоняющегося 

поведения подростков 

4. Как вести себя с «трудным» ребенком? 

5. Работа по формированию толерантных отношений у школьников 

 

 

Творча група 

Шклярова О.О. 

Голубєва Н.В. 

Стоян Н.С. 

Голубєва Н.В. 

 

 

 

лютий 



6. Планування виховної роботи на ІІ семестр 2017-2018 н.р. Шклярова О.О. 

4.  Тема:  Підведення підсумків виховної роботи за рік. 

 Мета: Обмін досвідом. Удосконалення професійної майстерності 

класних керівників в питаннях й організації розвиваючого досугу 

учнів. 

Задачі: 

• провести аналіз виховної роботи за рік; 

• виробити найбільш ефективні напрямки роботи на наступний 

навчальний рік. 

Форма проведения: круглий стіл. 

Питання для обговорення: 

1. Аналіз виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік. 

2. Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії у 2018 році. 

 

 

 

 

 

 

 

Шклярова О.О. 

Голубєва Н.В. 

 

 

Травень 

 

 

 


