Проблема, над якою працює шкільне
методичне об'єднання класних
керівників у 2017-2018 н.р.:
"Формування морально-духовної, життєво
компетентної особистості, яка успішно само
реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин,
професіонал»

МО класних керівників
у 2017-2018 навчальному році
ставить такі завдання:
- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в
своїй роботі досвід колег.
- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.
- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих
дітей, забезпечення їх самореалізації.
- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних
заходів.
- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського
самоврядування.
- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних
принципів особистісно- орієнтованої освіти.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО
ОБЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
НА
2017-2018 Н.Р.

І засідання 14.09.2017
Тема: «Методичне забезпечення організованого початку 2017-2018 н.р.
№п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Зміст

Відповідальні

Форма
проведення
ЗДВР Костюк С.В. звіт

Про результати виховної роботи
у 2016-2017навчальному році.
Аналіз роботи класних керівників Голова МО 2016звіт
за 2016-2017 навчальний рік та
2017 н.р. Павлюкосновні завдання на 2017-2018
Калаур Л.М.
н.р.
Ознайомлення з планом роботи
Голова МО
обговорення
методоб’єднання на 2017-2018
Панасюк О.Г.
н.р.
Завдання і принципи планування ЗДВР Костюк С.В. повідомлення
виховної роботи в 2017-2018 н.р..
Оформлення документації
класними керівниками.
Практична робота
Лист МО освіти і науки України
від 27.07.2017 року №1/9-413
«Про деякі питання щодо
організації виховної роботи в
навчальних закладах у 2017-2018
навчальному році» та
Пріоритетні напрями організації
виховного процесу в навчальних
закладах області (Гавриш Н.П.,
завідувач кабінету виховної
роботи та позашкільної освіти
РОІППО.

ЗДВР Костюк С.В. Опрацювання
та обговорення
методичних
рекомендацій
щодо
організації
виховної роботи
у навчальних
закладах у
2017-2018 н.р.

ІІ засідання 14.11.2017 року
Тема: Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави.
№
Зміст
п/п
1. Роль Ради профілактики
правопорушень у вирішенні
проблеми важковиховуваних
учнів. Форми та методи роботи з
учнями, які знаходяться на
внутрішньошкільному обліку.
2. Особливості спілкування з
підлітками: труднощі спілкування
з педагогічно запущеними
підлітками; проблема етики
спілкування вчителя з учнями.
3. Аналіз діагностики ставлення до
школи учнів 1-х класів та їх
батьків

Відповідальні
ЗДВР Костюк
С.В.

Форма
проведення
виступ

Демчук Л.Ф.

виступ

Місюк І.М.
психолог

Результати
анкетування.

« Я в школі» (адаптація)
5.

Практична робота
«Скринька невирішених питань» - Класні керівники
« Які традиційні та інноваційні
форми роботи з правового
виховання є
результативними?»

круглий стіл

Домашнє завдання. Опрацювати «Конвенція про права людини»

ІІІ засідання 20.02.2018 року
Формування в учнів національно - патріотичних почуттів, любові до свого
народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання
ціннісного ставлення до держави та суспільства.

№
Зміст
п/п
1.
Патріотичне виховання як
соціальна - педагогічна проблема
сучасності.

Відповідальні
Дубинецька Г.П

2.

Форми та методи формування
національної свідомості та
патріотизму серед школярів.

3.

Реалізація національноПанасюк О.Г.
патріотичного виховання через
проведення спортивно-масових
заходів, патріотичних конкурсів
та загальношкільних заходів.
Практична робота
Творчий звіт класних керівників, Мельничук О.Г.
що атестуються.
Чубай М.М.

4.

Павлюк-Калаур
Л.М.

5
Серпантин презентацій: робота
класних керівників з
Члени МО
національно-патріотичного
виховання.
Література.

Форма
проведення
доповідь

виступ

Обговорення
відкритих
виховних заходів
проведених
вчителями.
Звіт.

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу
МОН України від 16.06.2015 р. № 641).
2. Бех, І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна //
Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.
3. Горб, Т. Й.Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості /
Т. Й. Горб // Виховна робота в шк. — 2014. — № 3. — С. 2–4.
4. Зелюк, В. В. Формування патріотизму, свідомої громадянської позиції
та зміцнення моральності учнівської молоді: досвід і проблеми /
В. В.

Зелюк // ПостМетодика. – 2009. – № 4. – С. 57-59.

ІV засідання 17.05.2017 року
Виховання здорового учнівського колективу – основне завдання класних
керівників.

№
Зміст
п/п
1.
Оздоровлення дітей – обов’язок
батьків і педколективу.
2

Формування здорового способу
життя у сучасних умовах.

3

Підсумки роботи з виховання
учнів у навчальному році та
визначення завдань колективу
школи на новий навчальний рік.
Аналіз рівня вихованості учнів.

Відповідальні
ЗДВР

Психолог Місюк
І.М
кл.керівники
Члени м/о

Практична робота
Класні керівники

4

Про підсумки роботи над
проблемною темою та
діагностика на наступний рік.
Самоосвіта вчителів.

5

Формування життєвих навичок
учнів, що сприяють здоровому
способу життя.

Психолог Місюк
І.М.

Форма
проведення
Повідомлення

Обмін думками

звіт

Звіт
Анкетування

тренінг

ІІІ засідання Березень
№
1.

2.
3.
4.

ЗМІСТ
Особливості спілкування з підлітками: труднощі
спілкування з педагогічно запущеними підлітками; проблема
етики спілкування вчителя з учнями.
Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам у
вихованні дітей
Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах
педагогіки життєтворчості.
Творчий звіт класних керівників, що атестуються.

Відповідальні
Ткачук Г.Д.

Прокопенко Л.М.
Бондарина Т.С.
Горобець Л.І

ІV засідання Травень
№
1.

ЗМІСТ
Патріотичне виховання як соціальна - педагогічна проблема

Відповідальні
Овсяденко Л.В.

сучасності
2.

Форми та методи формування національної свідомості та
патріотизму серед школярів.

Горобець Л.І

3.

Про результати контролю за якістю проведення виховних
годин.

ЗДВР

4.

Аналіз роботи МО класних керівників за навчальний рік.
Складання перспективного плану роботи МО класних
керівників на 2017-2018 навчальний рік.

ЗДВР

