
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

    ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

    Методичною радою                                                                                                                        

    протокол №      від                р.                                                                                                    Директор __________ Ірина ЗГАНЯЙКО 

 
План засідань методичного об’єднання 

 класних керівників Центру на 2022 – 2023 навчальний рік 

 
I.  ТЕМА:  Особливості організації роботи методичного об’ єднання  у 2022- 2023  навчальному році. 

                       Мета:   вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування класних керівників.  

                                           Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2020 – 2021 навчальний рік та  

                                           затвердити план роботи на 2022 – 2023 навчальний рік. 

 

Форма роботи:  навчально-методичний семінар 

 
Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 

 

 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2021 – 2022 навчальний 

рік. 

Звіт голови 

методичного 

об’єднання  

 

С
ер

п
ен

ь
  
  
  
  
  

 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2022-2023 начальний рік. 

Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників. 

 
Обговорення 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

  

3. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Ознайомлення з нормативно-

правовими документами, Листами та наказами МОН України в галузі освіти 

на2022/2023 н. р. Опрацювання методичних рекомендацій з питань організації 

виховної роботи в освітніх закладах у 2022/2023 навчальному році 

 
Обговорення  

Члени 

методичного 

об’єднання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Особливості змішаної та дистанційної роботи класних керівників. Класне керівництво в 

умовах воєнного стану: інструменти, виклики, можливості. 

 
Обговорення 

Члени 

методичного  

об’єднання 

4. Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність 

 

Обговорення  Члени 

методичного  

об’єднання 

 

  

Завдання членам методичного об’єднання  
До 10.09.2022 р. оновити класні куточки та куточки з безпеки життєдіяльності. 

Опрацювати протягом місяця методичну літературу щодо освітньої роботи в закладі, та з особистої проблемної теми. 

Опрацювати листи та рекомендації Міністерства освіти і науки України. 

Скласти  та затвердити соціальні паспорти класів. 
 
 

  



II. ТЕМА: «Виховання громадянина, національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

адаптації в сучасному суспільстві»                        

Мета: визначити та обґрунтувати теоретичні основи у вихованні громадянина, національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до адаптації в сучасному суспільстві 

 

Форма роботи: букет педагогічного досвіду  

(спільне засідання методичних об'єднань класних керівників та вихователів виховних груп) 

 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1.Патріотизм як суспільна та особистісна цінність. Концептуальні засади національно-

патріотичного виховання. 

Консультація  

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Давиденко Д.Е. 

Класний 
керівник 

2.Сучасні інноваційні технології національно-патріотичного виховання. Дискусія Черниш Л.В. 

Вихователь 

виховних груп 

3. Виховання патріотизму як основи національної свідомості школярів засобами КТС 

(колективних творчих справ). 

Аукціон педагогічних 
ідей 

Губко О.І. 
Класний 

керівник 

4. Виховання активного громадянина, що будує своє життя на основі визнання моральних 

цінностей та прав людини через інноваційні технології та ІКТ. 

Творчий обмін 
думками 

Штомпіль А.А. 
Класний 

керівник 

Завдання членам методичного об єднання 
1. Підготувати та провести виховні години та виховні бесіди щодо виховання екологічної культури учнів враховуючи вік та фізичні 

особливості дітей 

2. Участь у шкільних конкурсах. 

 

 



 

III. ТЕМА: «Особистісно-соціальні компетентності класного керівника як один із шляхів запоруки 

безпечного освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства, проявів булінгу та 

дискримінації» 

Мета: озброєння класних керівників сучасними технологіями та знаннями інноваційних форм і методів співпраці класного керівника та 

батьків; вчитися взаємодіяти з батьками як з однодумцями у справі виховання, розвитку і навчання дітей  

 

Форма роботи: букет педагогічного досвіду 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Роль класного керівника у створенні безпечного освітнього середовища під час 

воєнного стану. 

Доповідь 

С
іч

ен
ь

 

Чупилко О.І. 

Класний 

керівник 

2. Можливості використання ІКТ та інтернет-ресурсів в організації інноваційної 

діяльності класного керівника у проведенні класних годин. 

Аукціон педагогічних 

ідей 

Одінцова Н.М. 

Класний 

керівник 

3. Формування і розкриття креативної індивідуальної особистості школяра в умовах 

сучасної освіти. 

Скринька 

невирішених питань 

Попова І.А. 

Класний 

керівник 

4. Усвідомлений вибір професії — важливий крок до успішної особистісної та 

професійної самореалізації молоді, розвитку майбутньої кар’єри та життєвих 

пріоритетів. 

Методичні перегуки  Дудко С.А. 

Класний 

керівник 

Завдання членам методичного об'єднання 

1. Провести виховні заходи щодо профілактики правопорушень серед дітей та підлітків. 

2. Провести анкетування «Рівень вихованості учнів». 

 
 

 

    



 

IV. ТЕМА: «Виховання та розвиток успішної особистості» 

 Мета: розширити та поповнити  знання класних керівників про сутність та особливості організації використання новітніх технологій у 

виховній роботі навчально-реабілітаційного центру 

Форма роботи: відкритий мікрофон 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Креативність у формуванні соціально успішної особистості: потреба дитини чи 

вимога часу. 

Доповідь 

Б
ер

е
зе

н
ь

 

Тищенко С.М. 
Класний керівник 

2. Формування морально-етичних цінностей, культури поведінки та спілкування учнів. Аукціон педагогічних 

ідей 

Турчанович Т.В. 
Класний керівник 

4. Гуманізація освітнього процесу як один з напрямків подолання мобінгу, булінгу та 

кібербулінгу в учнівському середовищі. 

Практичне заняття.    Кузьменко М.А. 

Практичний психолог 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Підготувати ряд практичних нетрадиційних форм та методів роботи з батьками. 

2. Підготувати інформацію з власного досвіду з теми: «Виховання патріотизму як основи національної свідомості школярів засобами КТС 

(колективних творчих справ)». 

 

 

 

 

 

  



V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників  за 2022 – 2023 

навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік. 

 

                       Мета: підвести підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників за 2022- 2023   

                                           навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, 

                                           скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік. 

Форма роботи: методичний марафон 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата проведення Відповідальн

ий 

1. Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників за 2022 

– 2023 навчальний рік. 

 

Звіт про виконання 

плану роботи 

методичного 

об’єднання  

 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

Голова 

методичного 

об’єднання 

2. Підсумки роботи над проблемною темою. 
 

 

Круглий стіл Члени 

методичного 

обєднання 

   3. Складання перспективного плану роботи методичного  об’єднання вчителів 

початкових класів на 2023 – 2024  навчальний рік. 

Панорама ідей Члени 

методичного 

обєднання 

Завдання членам методичного об єднання 

Поповнити матеріали для роботи новими дидактичними матеріалами, бесідами, роздатковим матеріалом. 

 

  


