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План роботи шкільного методичного об’єднання 

 класних керівників 

Керівник методоб’єднання – Сех Любов Іванівна 

До цього об’єднання входять класні керівники: 

5-А – Мота С.С. 

5-Б – Листопад Ж.В. 

5-В – Ярмола Г.В. 

6-А – Мороз Д.В. 

6-Б – Пакуш Г.Я. 

6-В – Жуковська Н.Я. 

7-А – Юнко М.Ю. 

7-Б – Сех Л.І. 

7-В – Бокало Н.В. 

8-А – Леженіна О.А. 

8-Б – Кец Н.В. 

8-В – Демчишин Л.В. 

9-А – Федак В.Є. 

9-Б – Краєвська Н.С. 

9-В – Мочурад О.С. 

10-А – Прочко Н.І. 

10-Б – Читайло О.Л. 

11-А – Валюк Л.І. 

11-Б – Краєвська Н.Д. 

 

Проблема, над якою працює шкільне методичне об’єднання 

класних керівників у 2020-2021н.р.: 

«Ефективність навчання в період пандемії» 

МО класних керівників у 2020-2021 навчальному році ставить 

такі завдання: 

-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і 

новаторського педагогічного досвіду. 

-Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і 

впроваджувати в своїй роботі досвід колег. 

-Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх 

адаптації до шкільного життя. 



-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. 

-Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної 

програми дій школи і сім’ї у становленні юної особистості. 

-Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні 

позакласних заходів. 

-Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуттям 

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. 

ЗАСІДАННЯ №1         ВЕРЕСЕНЬ 

ЗМІСТ                                                                             

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

2. Ознайомлення з нормативно-правовими документами на 2020-

2021 н.р. 

3. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання 

класних керівників на 2020-2021 н.р. 

4. Планування виховної роботи на 1й семестр. 

 

ЗАСІДАННЯ № 2     ГРУДЕНЬ 

ЗМІСТ 

1. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду класних 

керівників з багаторічним педагогічним стажем. 

2. Вправа «Скринька досвіду». 

3. Брендування класу: як створити привабливий імідж класного 

колективу для навчання та виховання. 



4. Вплив успіху вчителя на розвиток життєвих компетентностей 

здобувачів освіти. 

ЗАСІДАННЯ № 3   БЕРЕЗЕНЬ 

ЗМІСТ 

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі: 

- Психогімнастика; 

- Психологічні ігри; 

- Моделювання та програвання ситуацій; 

- Тренінги емоцій; 

- Енергетичні вправи; 

- Психологічний малюнок; 

2. Технологія виховання успішної особистості. 

3. Проектна технологія. 

4. Інтерактивна акція. 

5. Технологія саморозвитку особистості (портфоліо учня). 

ЗАСІДАННЯ № 4   ТРАВЕНЬ 

ЗМІСТ 

1. Доповідь «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та 

шляхи його подолання» 

2. Обговорення досвіду роботи класних керівників з цієї теми. 

3. Обговорення методичної літератури з теми: «Булінг». 

4. «Які традиційні та ііноваційні форми роботи з правового 

виховання є результативними?» 

5. Планування виховної роботи на 2й семестр. 

6. Аналіз роботи МО класних керівників за навчальний рік. 

Складання перспективного плану роботи МО класних 

керівників на 2021-2022 навчальний рік. 

ШКІЛЬНА РАДА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ : 

Сабор Г.О. 

Сех Л.І. 

Читайло О.Л. 

Леженіна О.А. 

Кец Н.В. 

Краєвська Н.С. 

 



 

 


