
 
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»

МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
2022-2023

Виховання – це перш за все духовне
спілкування вчителя і дитини

В. Сухомлинський   



МО класних керівників              
на 2022-2023 навчальний
рік ставить такі завдання

 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.

 
 



 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. 
 

 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

2022-2023 н.р.



І засідання   Вересень
 

1. Про результати виховної роботи у 2021-
2022 н. р.

2. Ознайомлення з нормативно-
правовими документами на 2022-2023н.р 
3. Розгляд та затвердження плану роботи

методичного об’єднання класних
керівників на 2022-2023н.р.

4. Про організацію та проведення
виховних заходів в умовах воєнного

стану та карантину.
5. Про стан організації роботи з

профілактики дитячого травматизму,
охорони життя і здоров’я дітей в умовах

війни. 
6. Планування виховної роботи  на І

семестр. 

ІІ засідання    Грудень
 

1. Результати анкетування учнів 5-11
класів на предмет знань прав і

виконання обовязків.  
2. Система роботи класного керівника

по формуванню в учнів культури
поведінки та спілкування.

3. Булінг у дитячому середовищі:
причини, наслідки та шляхи його

подолання. 
5. Виховання толерантності: гендерний

аспект.
6. «Скринька невирішених питань»

7.  Планування виховної роботи  на ІІ
семестр. 



ІІІ засідання Березень
 

1. Сучасний погляд щодо національно-
патріотичного виховання, звіт  щодо роботи у

цьому напрямку
 

2. Співпраця класного керівника і сім′ї у навчанні
та вихованні ціннісно-орієнтованої особистості.

 
3. Використання новітніх технологій у виховній

роботі. 
 

4. Творчий звіт класних керівників, що
атестуються. 

ІV засідання Травень
 

1.Система роботи класного керівника по
формуванню в учнів культури поведінки та

спілкування.  
  

2. Правовий аспект у вихованні учнів.
Організація системи профілактики

правопорушень серед дітей та підлітків
  

3.  Співпраця класного керівника і сім′ї у
навчанні та вихованні ціннісно-орієнтованої

особистості.
 

4. Обмін досвідом між класними керівниками:
-позиція батьків- важливий фактор педагогічної

співпраці «Педагоги-діти-батьки»;
-система спільних творчих справ батьків і дітей.

 
5.  Аналіз роботи МО класних керівників за

навчальний рік. Складання перспективного
плану роботи МО класних керівників на 2023-

2024 навчальний рік.
 



Виховні проблеми, над якими працюють
класоводи та класні керівники у 2022-2023 н.р.

1-А Лук’янчук Т.Є. 
Створення згуртованого колективу, основою якого є

формування моральних цінностей і виявлення
самостійних творчих сил кожної дитини

1-Б Голеницька  Л.Л.
Виховання згуртованості класного колективу та розвито

мовної культури школярів
2-А Друзь Л.О. 

Виховання шанобливого ставлення до українських
звичаїв і традицій, символів України

2-Б Талько О.А. 
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

3-А Манжесова Т.О. 
Формування патріотичних почуттів через ціннісне

ставлення до сім’ї, родини, держави
3-Б Терлецька К.О.

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

4-А Вербицька Т.Р. 
Формування морально-етичних цінностей. Утвердження

людської гідності учня(учениці)
4-Б Пустовідко Н.В. 

Формування у школярів кращих моральних цінностей
 
 
 



 
5-А Гиндич І.Є.

Наша суперсила - в наших можливостях
5-Б Бабійчук І.А.

Формування і виховання у школярів національної
свідомості, відповідального ставлення до життя

6-А Бабіч І.А.
Формування учнівського колективу, шляхом

виховання в учнів відповідальності, почуття обов'язку
та патріотизму

6-Б Палажук К.А.
Формування в учнів національно-патріотичних

почуттів, любові до свого народу, рідної мови,
виховання свідомого, активного громадянина-

патріота 
7-А Митнік Л.О. 

Формування морально-патріотичних якостей учнів
через вивчення культури і звичаїв рідного народу

7-Б Коваль Ю.О. 
Методика розкриття творчого потенціалу школярів

через проведення творчих справ
8-А Патлах А.О. 

Створення та закріплення дружніх взаємовідносин у
класі та суспільстві у цілісному розвитку особистості

8-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
 
 



 
 

9-А Левківська Ю.С. 
Виховання в учнів таких цінностей характеру, як

чесність, повага, відповідальність, турбота,
сміливість і справедливість

9-Б Ковальчук В.М.
Формування громадянської позиції через

ціннісне ставлення до суспільства та держави 
10-А Шевчук П.Г. 

Розвиток учнівської особистості в контексті
інноваційних суспільних перспектив.

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

українського народу
11-А Багінська О.А.

 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
11-Б Кузнецова О.І

Формування і розвиток свідомої особистості з
активною громадянською позицією через

ціннісне ставлення до суспільства та держави 
 


