
Методична проблема методичного об’єднання: «Використання інноваційних педагогічних 

технологій у вихованні як засіб формування компетентнісної особистості» 

 

 

План роботи методичного об’єднання 

класних керівників та вихователів 

на 2020-2021 н.р. 
 

ЗАСІДАННЯ I (Вересень) 
 

Тема: Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення на 2020-2021 н. р. Підвищення 

фахової компетентності класного керівника. 

 

Форма проведення: інструктивна нарада 

Дата проведення: ________________ 
 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. 

Про ознайомлення з нормативними документами МОН України, департаменту освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації,  міського відділу освіти Сумської міської ради, рекомендації 

НМЦ ПТО у Сумській області. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

2. 

Про визначення основних напрямів роботи методичного об’єднання на 2019-2020 навчальний 

рік. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо ведення виховної роботи. Про розгляд 

та затвердження плану роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів. 

Керівник МО 

3. Про затвердження графіка проведення показових (відкритих)  виховних заходів. 
Керівник МО, 

члени МО 



Практична частина 

1. Про організацію роботи щодо оформлення соціальних паспортів груп. Шакірова А.В. 

2. «Мої ідеї» (обмін досвідом щодо планування виховної роботи у навчальній групі). Кл. керівники 

3. Про розгляд єдиних вимог до ведення та оформлення документації класного керівника. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

Робота між засіданнями(вересень-жовтень) 

1. 
Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів у позаурочний час, поновити банк 

даних обдарованих учнів. 
Кл. керівники 

2. 

Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто 

схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та 

організації індивідуальної виховної роботи. 

Кл. керівники 

3. Проведення зборів учнівського самоврядування в навчальних групах. Кл. керівники 

4. Проведення батьківських зборів (до 30.09.2020 р.) Кл. керівники 

5. 
Практичне заняття для класних керівників та вихователів «Емоційне та психологічне 

самопочуття. Адаптації учнів до нових умов». 

Практичний 

психолог, класні 

керівники І курсу 

6. 
Забезпечення участі учнів у підготовці та проведенні святкового концерту і виставки стіннівок 

до Дня працівників освіти (жовтень 2020 р.) 
Кл. керівники 

7. Проведення відкритих виховних заходів (відповідно до плану роботи МО). Кл. керівники 



ЗАСІДАННЯ II (Листопад) 

 

Тема: Про формування в учнівської молоді національної свідомості та почуття справжнього 

патріотизму. 
 

Форма роботи: методична рада 

Дата проведення: ________________ 
 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. 
Про національно-патріотичне виховання учнівської молоді як педагогічна задача класного 

керівника. 
Цирулік О.С. 

2. 
Про педагогічні особливості формування в учнів патріотичного виховання. Заходи щодо 

патріотичного виховання. (З досвіду роботи) 

Пархомчук О.Ю. 

Прядко О.О. 

3. Про сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості. Гудим І.М. 

4. 
Про проблему дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів. З 

досвіду роботи класних керівників з різним стажем роботи. 

Купіна Т.С. 

Шакірова А.В. 

Залозна Т.М. 

Практична частина 

1. 
Про проведені відкриті показові (виховні) заходи класних керівників: аналіз ефективності 

використання форм і методів. 
Кл. керівники 

2. Про стан відвідування учнями занять, контроль умов проживання учнів у гуртожитку. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

3. Про участь у обласному конкурсі «Учень року». Керівник МО 

4. Про новинки періодичних видань з питань виховання. 

Керівник МО 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 



 

Робота між засіданнями (листопад-грудень) 

1. Провести інструктаж з техніки безпеки  учнів на період зимових канікул. Кл. керівники 

2. 
Провести в навчальних групах бесіди щодо збереження здоров'я у зимовий період, 

профілактики захворювань та лікування. 
Кл. керівники 

3. Забезпечити участь учнів у підготовці та проведенні святкових заходів до Нового року. Кл. керівники 

4. Надавати індивідуальне консультування з питань організації виховної роботи. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР. 

Керівник МО 

5. Провести відкриті показові (виховні) заходи (відповідно до плану роботи МО). Кл. керівники 

 
 

ЗАСІДАННЯ ІII (Січень) 

 

Тема: Про підбиття підсумків роботи у І семестрі 2020-2021 навчальному році. 
 

Форма роботи: круглий стіл 

Дата проведення: ________________ 
 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. 
Про аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів за І семестр та 

коригування плану роботи на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. 
Керівник МО 

2. 
Про надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи закладу 

освіти. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 



3. Про стан роботи з профілактики правопорушень серед учнів закладу освіти. 
Пр. психолог 

Острівна О.В. 

4. Про залучення учнів до профорієнтаційної роботи. 
Кл. керівники, 

вихователі 

5. Про організацію виховної роботи в гуртожитку училища. 
Моїсеєнко Н.О., 

Кривцова В.В. 

Практична частина 

1. Про обговорення проведених показових (відкритих) виховних заходів класними керівниками. Кл. керівники 

2. 
Про стан відвідування учнями занять, контроль умов проживання учнів у гуртожитку, 

зайнятість у позаурочний час. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

Робота між засіданнями 

1. Провести відкриті виховні заходи (відповідно до плану роботи МО). Кл. керівники 

 

ЗАСІДАННЯ IV (Лютий) 

Тема: Про формування у здобувачів освіти культури поведінки та спілкування, навчання та 

способів розв’язування конфліктів. 
 

Форма проведення: педагогічний діалог 

Дата проведення: ___________________ 
 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. Про використання новітніх технологій у виховній роботі. Жигуліна В.І. 



2. 
Про систему роботи класного керівника з формування в учнів культури поведінки 

та спілкування. 
Тимощенко І.М. 

3. Про профілактику агресивних форм поведінки серед учнівської молоді. Острівна О.В. 

Практична частина 

1. Обговорення показових (відкритих) виховних заходів. Кл. керівники 

2. Обмін досвідом щодо упровадження педагогічної інноватики у виховній роботі з учнями групи. Кл. керівники 

Робота між засіданнями 

1. Проведення показових (відкритих) виховних заходів (відповідно до плану роботи МО). Кл. керівники 

 

ЗАСІДАННЯ IV (Квітень) 

 

Тема: Від самопізнання до самовдосконалення 
 

Форма роботи: практичний семінар 
Дата проведення: __________________ 

 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. 
Про творчий підхід до організації виховного процесу як умова інноваційного розвитку закладу 

освіти. Сучасні виховні технології у роботі класного керівника. 

Салій О.М. 

Темченко В.А. 

2. Про шляхи вдосконалення виховання громадянина-патріота. Гребінник Я.В. 

3. Превентивне виховання учнів «групи ризику». Острівна О.В. 



Практична частина 

1. 
Про забезпечення комфортного освітнього середовища навчання та виховання учнів (обмін 

досвідом). 
Кл. керівники 

2. Про обговорення показових (відкритих) виховних заходів. Кл. керівники 

Робота між засіданнями (квітень-травень) 

1. Проведення показових (відкритих) виховних заходів (відповідно до плану роботи МО). Кл. керівники 

 

ЗАСІДАННЯ V (Червень) 
 

Тема: Про підсумки роботи у 2020-2021 навчальному році та перспективи роботи методичного 

об’єднання класних керівників та вихователів у 2021-2022 навчальному році. 
 

Форма роботи: творчі посиденьки 

Дата проведення: ______________ 
 

№ 

з/п 
ЗМІСТ Відповідальні 

Теоретична частина 

1. 
Про аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2019-2020 навчальний рік та 

завдання на наступний навчальний рік: 
Керівник МО 

1.1. 
Про ефективність виховної роботи з учнями навчальних груп з огляду на стан правової 

культури, дотримання загальнолюдських норм і правил поведінки, компетентності і 

освіченості учнів. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

1.2. Про підведення підсумків профорієнтаційної роботи. 

Петренко Т.О., 

заступник 

директора з НВР 

2. Про обговорення проекту плану роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік. Кл. керівники 



3. 
Звіт про упровадження перспективного педагогічного досвіду Цирулік О.С. «Методи і форми 

виховання особистості у закладі професійної (професійно-технічної) освіти». 

Кл. керівники, 

вихователі 

Робота між засіданнями 

1. 
Зібрати пропозиції викладачів, майстрів, батьків, учнів для планування роботи методичного 

об’єднання на 2020-2021 н. р. 
Кл. керівники 

2. Провести інструктаж з техніки безпеки для учнів під час літніх канікул. Кл. керівники 

3. Про поповнення банку даних перспективного досвіду класних керівників. Кл. керівники 



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОКАЗОВИХ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ НА 2020-2021 Н. Р. 

методичним об’єднанням класних керівників та вихователів 
 

№ 

з/п 
Назва заходу або тема виховної години Відповідальний 

Термін 

проведення 

1.  
Вікторина 

«Мужність і відвага крізь віки», до дня козацтва та захисника України 
Гребіник Я.В. Жовтень 

2.  
Виховний захід 

«Є місце подвигу не тільки в дні війни…» 
Залозна Т.М. Грудень 

3.  
Година-спілкування з елементами тренінгу 

«Державний прапор України – святиня нашого народу» 
Моїсеєнко Н.О. Грудень 

4.  
Виховний захід-тренінг 

«Життєві цінності» 
Прядко О.О. Січень 

5.  
Виховний захід 

«Соборність України» 
Курило С.С. 

Січень 

21.01.21 

6.  
Флешмоб 

До Міжнародного дня рідної мови (конкурс «Патріот») 
Салій О.М. Лютий 

7.  
Усний журнал 

«Шкідливі звички у житті сучасної молоді» 
Кочмак О.І. Квітень 

 


