
МО КЛАСНИХ
КЕРІВНИКІВ

Виховання – це перш за
все духовне спілкування

вчителя і дитини
В. Сухомлинський   

 
Проблема, над якою працює шкільне

методичне об'єднання класних
керівників

 
«Створення сприятливого виховного

середовища для духовного
збагачення учнів та формування

життєвої компетентності як
майбутнього громадянина України»



 Постійно брати участь у роботі
школи передового, перспективного і
новаторського педагогічного досвіду.

 
 Стежити за новинками в педагогічній
діяльності, вивчати і впроваджувати в

своїй роботі досвід колег.

 Приділяти більшу увагу
проблемам молодих

класних керівників, їх
адаптації до шкільного

життя.
 

 Приділити особливу
увагу організації роботи з

обдарованими дітьми.

МО класних керівників
на 2020-2021 навчальний

рік ставить такі
завдання



 Працювати над створенням
оптимальних умов для розвитку

обдарованих дітей, забезпечення їх
самореалізації.

 
 Спрямувати роботу класного

керівника для формування спільної
програми дій школи і сім'ї у

становленні юної особистості.

 Залучати 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
об'єднання класних керівників на

2020-2021 н.р.



І засідання   Вересень
 

1. Про результати виховної роботи у
2019-2020 навчальному році. 

2. Ознайомлення з нормативно-
правовими документами на 2020-

2021н.р 
3. Розгляд та затвердження плану
роботи методичного об’єднання

класних керівників на 2020-
20201н.р.

4. Про організацію та проведення
виховних заходів в умовах

карантину.
5. Про стан організації роботи з

профілактики дитячого
травматизму, охорони життя і

здоров’я дітей в умовах пандемії. 
 

6. Планування виховної роботи        
 на І семестр. 

ІІ засідання    Грудень
 

1. Доповідь «Виховання
правової культури – шлях до
побудови правової держави.» 

2. Ігрові технології як засіб
активізації навчальної

діяльності учнів в умовах
дистанційного навчання. 

3. Метод проектів у виховній
роботі класного керівника .
4. «Скринька невирішених

питань»
5.  Планування виховної роботи  

на ІІ семестр. 



ІІІ засідання Березень
 

1.      Причини виникнення булінгу
та його наслідки. 

2. Особливості спілкування з
підлітками: труднощі спілкування

з педагогічно запущеними
підлітками; проблема етики

спілкування вчителя з учнями. 
3. Забезпечення психолого-

педагогічної допомоги батькам у
вихованні дітей.

4. Гармонізація родинного та
шкільного виховання на засадах

педагогіки життєтворчості. 
5. Творчий звіт класних керівників,

що атестуються. 

ІV засідання Травень
 

1. Патріотичне виховання як соціальна - педагогічна
проблема сучасності

  
2. Форми та методи формування національної

свідомості та патріотизму серед школярів.
  

3.  Психолого-педагогічні знання, професійні вміння і
навички – важлива складова в педагогічному

трикутнику «дитина-батьки-вчитель»
4..Про результати контролю за якістю проведення

виховних годин.
5. Обмін досвідом між класними керівниками:

-позиція батьків- важливий фактор педагогічної
співпраці «Педагоги-діти-батьки»;

-система спільних творчих справ батьків і дітей.
 

6.  Аналіз роботи МО класних керівників за
навчальний рік. Складання перспективного плану

роботи МО класних керівників на 2021-2022
навчальний рік.

 



Виховні проблеми, над якими
працюють класоводи та класні

керівники у 2020-2021 н.р.

Сімейне виховання – духовна основа особистості, її мораль і
світорозуміння

 Створення сприятливого виховного середовища для
духовного збагачення учнів та формування життєвої
компетентності майбутнього громадянина України

Виховання ціннісного ставлення до родини, родинних
традицій та культурних надбань українського народу

Робота для покращення мікроклімату в колективі та шляхи
вирішення нагальних потреб

Створення згуртованого колективу, основою якого є
формування моральних цінностей і виявлення самостійних

творчих сил кожної дитини

. Виховання згуртованості класного колективу та розвито
мовної культури школярів

Формування національної свідомості та самосвідомості учнів,
моральних цінностей та якостей

Організація виховного процесу у класному колективі та з
батьками на засадах сучасних досягнень педагогіки й

психології; забезпечення умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, інтересів

1-А Манжесова Т.О. 

1-Б Терлецька К.О.

2-А Вербицька Т.Р. 

2-Б Пустовідко Н.В. 

3-А Лук’янчук Т.Є. 

3-Б Гнатюк М.О

4-А Друзь Л.О. 

4-Б Талько О.А. 



5-А Митнік Л.О. 
Формування морально-патріотичних якостей учнів через

вивчення культури і звичаїв рідного народу
5-Б Коваль Ю.О. 

Методика розкриття творчого потенціалу школярів через
проведення творчих справ

6-А Патлах А.О. 
Створення та закріплення дружніх взаємовідносин у класі

та суспільстві у цілісному розвитку особистості
6-Б Кущ О.М. 

Формування цілісної особистості, усебічно розвиненої,
здатної до критичного мислення, патріота, який діє згідно з

морально- етичними принципами і здатний приймати
відповідні рішення
7-А Левківська Ю.С. 

Виховання в учнів таких цінностей характеру, як чесність,
повага, відповідальність, турбота, сміливість і

справедливість
7-Б Ковальчук В.М.

 Формування високої патріотичної свідомості у молодого
покоління, яке розглядатиме державу як запоруку

власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї
гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи,

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового
способу життя, готовності до змін

8-А Шевчук П.Г. 
Формування учнівського колективу шляхом виховання в
учнів відповідальності, почуття обов’язку та патріотизму

8-Б Косинська О.В.
 Виховання ціннісного ставлення до родини, родинних
традицій та культурних надбань українського народу



9-А Клименко Ю.С.
 Формування життєвих компетентностей учнів

у особистісно-зорієнтованому середовищі
школи-родини через сучасні технології

гуманізації виховання, створення умов для
цілеспрямованого систематичного розвитку

людини як суб’кта діяльності, особистості.
індивідуальності
9-Б Данилюк О.І.

 Формування в учнів основних
загальнолюдських цінностей(екологічне

виховання: формування екологічних знань,
умінь та навичок діяльності в при роді,
виховання любові, прагнення зберегти,

примножити її).
10-А Пресіч А.М. 

Виховання свідомого ставлення учнів до
навчання, розвиток пізнавальної активності,

підготовки до свідомого вибору професії
10-Б Солоха Л.П.

 Виховання цілісного ставлення до себе та
толерантного ставлення до оточуючих

11-А Скурська Л.М
. Формування здорового способу життя та

безпечної поведінки на основі розвитку
життєвих компетентностей

11-Б Палажук К.А. 
Виховання українського національного

характеру 


