
Про роботу методоб’єднання класних керівників 

 

Протягом 2016-2017 н.р. методичне об’єднання класних керівників 

працювало над методичною проблемою «Виховання високоморального 

підростаючого покоління, формування громадянина з демократичним 

світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на 

загальнолюдські цінності». 

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичного 

об’єднання класних керівників, у яких брали участь класні керівники 1-11 

класів, педагог-організатор, вихователь ГПД, практичний психолог, учителі-

предметники.  

На засіданнях присутні знайомилися з новими нормативно-правовими 

документами освітньої галузі, тематичними місячниками виховної роботи у 

2016-2017 н.р., обговорили результати виховної роботи за 2015-2016 н.р., 

визначили пріоритетні напрямки виховної роботи школи, розглядали питання 

планування виховної роботи класних керівників та шкільного колективу з 

урахуванням завдань шкільних цільових програм патріотичного та 

превентивного виховання, попередження суїцидів. 

Члени методоб’єднання говорили про те, якою має бути виховна робота 

в сучасній школі, про вибір форм і методів роботи з учнівським колективом, 

про сучасний портрет класного керівника, виховання у школярів 

національних і загальнолюдських цінностей, про роль учнівського 

самоврядування у згуртуванні дитячого колективу, дотримання вимог щодо 

шкільної форми учнів, ведення учнями щоденників. 

Класні керівники отримали практичні поради психолога на теми: 

«Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей», «Вивчення структури 

міжособистісних взаємин у класі», «Підлітковий вік та його особливості», 

заслухали звіти про самоосвіту класного керівника та звіт молодого 

вихователя ГПД «Мої перші педагогічні знахідки». 

Значна увага приділялася організації харчування учнів: 

обговорювалося питання поліпшення роботи класних керівників 5-11 класів 

по залученню учнів до гарячого харчування в шкільній їдальні, вжиття 

заходів щодо запобігання харчових отруєнь. 

На засіданнях здійснювалося планування новорічних заходів для учнів 

та зайнятості учнів під час новорічних свят, літнього оздоровлення школярів. 

Було проведено практикум із використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Наприкінці навчального року було здійснено огляд читацьких 

формулярів учнів та обговорено стан підручників. 

Протягом 2016-2017 навчального року заступником директора з 

виховної роботи було відвідано близько 30 виховних заходів різної тематики 

та форм. Усі вони відповідають напрямкам виховної роботи школи, 

тематичним місячникам виховної роботи, забезпечують різностороннє 

формування загальнолюдських цінностей в учнів школи. Серед кращих варто 

відмітити заходи, підготовлені класними керівниками Думчиковою В.І., 

Шиленко С.М., Зюман Р.О., Марченко Л.І., Вініченко Т.Г. 


