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ПЛАН РОБОТИ 

 методичного об’єднання класних керівників академічних груп 

 на 2022/2023 навчальний рік 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Тема: «Основні напрямки методичної та виховної роботи класного керівника 

на новий навчальний рік» 

1. Обговорення та затвердження 

плану роботи методичного 

об’єднання класних керівників 

академічних груп на 2021-2022 

навчальний рік 

Вересень 

Заступник з ВР 

Голова МО  

Синтез думок: «Виховуємо 

людину» 

В.Павлик 

Міні-лекція «Виховна система 

роботи класних керівників як 

оптимальний простір 

життєтворчості здобувача освіти 

в умовах реалізації принципу 

детиноцентризму» 

К. Степанчук 

 Психолог  

Аналіз стану здоров’я студентів 

нового набору 

Медична сестра 

Тема: «Особливості  управління в системі «Класний керівник – група» на 

сучасному етапі освіти» 

2. З досвіду роботи: «Бути класним 

керівником: секрети успішної 

роботи» 

 

К. Кулик 

«Конфлікт і булінг: де 

проходить  межа?» 

Психолог 

Ситуація захворювання 

небезпечними хворобами в 

Україні та рекомендації про 

шляхи їх запобігання 

Медична сестра 

Огляд й анотації педагогічних 

видань з питань виховання 

молоді у вищих навчальних 

закладах. 

Л. Маловічко  
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Розвиток проекту «Особливості 

змішанїі та дистанційної роботи 

класних керівників» 

Заступник 

директора з ВР  

Л. Лемешко 

Тема: «Форми взаємодії суб'єктів виховного процесу. 

Класний керівник – студент-батьки» 

3. Рекомендації молодим класним 

керівникам академічних груп 

щодо планування та організації 

батьківських зборів у коледжі 

Січень 

Заступник 

директора з ВР 

Психологічні поради: 

«Психологічний такт у 

спілкуванні з батьками: 

планування і організація роботи» 

Психолог  

Педагогічний колаж: 

«Педагогічна взаємодія на основі 

партнерських стосунків 

Л. Дубченко 

Тема: «Особистісно-соціальні компетентності класного керівника як один із 

шляхів запоруки безпечного середовища в коледжі» 

4. Консультації класним 

керівникам 

 

Березень 

Центр соціальної 

служби для сім’ї, 

дітей та молоді. 

 Психолог  

Обмін досвідом: «Вплив успіху 

вчителя на розвиток  життєвої 

компетентності здобувачів 

освіти» 

Л. Дацька 

 Мині-лекція:  «Виховна робота та 

класне керівництво: не планами 

єдиними» 

Ю. Шмегельська 

Тема: «Системна робота класного керівника – запорука ефективної 

діяльності виховного процесу в коледжі» 

5.  

Травень 

Психолог  

Аналіз захворюваності учнів, 

студентів за навчальний рік 

Медична сестра 

Аналіз проведення відкритих 

виховних годин класних 

керівниками академічних груп  

Заступник з ВР. 

Голова МО 
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Методичний міст: «Творчі звіти 

класних керівників» 

Класні керівники 

Планування роботи методичного 

об’єднання класних керівників 

на 2022-2023 навчальний рік 

Голова МО 

 

 

 
 


