
План роботи 

методичної комісії класних керівників на 2017-
2018н.р. 

 
Вересень 

 
№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
Аналіз роботи методичної комісії за минулий 

навчальний рік. 
Красій О.М. 

2. 

Визначення основних напрямків методичної 

роботи класних керівників на 2017-2018 

навчальний рік. 

Долишня С.М. 

3. 
Затвердження плану роботи методичної комісії 

класних керівників на 2017-2018 навчальний рік. 

Долишня С.М. 

Красій О.М. 

4. 
Розгляд та затвердження планів виховної роботи 

на 2017-2018 навчальний рік. 

Долишня С.М. 

Красій О.М. 

5. 
Ознайомлення з нормативними документами, що 

корегують роботу класного керівника. 
Долишня С.М. 

6. 
Організація наставництва над молодими 

класними керівниками. 
Долишня С.М. 

 

 
Жовтень 

(робота між засіданнями) 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
Робота над створенням згуртованого і 

працездатного колективу учнів. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

2. 
Ведення журналу педагогічного спостереження 

за учнями. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

3. 
Позитивне мислення та його роль у формуванні 

креативної особистості класного керівника. 
Практичний психолог 

4. 
Вивчення умов проживання дітей-сиріт. Класні керівники та 

майстри в/н 

5. 

Обговорення відкритого виховного заходу «Не 

хвались, ідучи в бій, а хвались, ідучи з бою» (до 

Дня Захисника України) 

Докашенко Є.І. 



Листопад 

 
Грудень 

(робота між засіданнями) 

 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 

Заслухати і проаналізувати доповідь на тему: 

«Традиції та інновації у виховній роботі 

училища». 

Красій О.М. 

2. 
Зустріч з бібліотекарем. Бібліотечний урок 

«Сучасний учень і культура читання». 
Ожерельєва Ж.Б. 

3. 

Про стан, систему і заходи роботи училища щодо 

профілактики злочинності правопорушень (звіт 

класних керівників груп про виявлені порушення 

правил поведінки учнями та їх профілактика). 

Долишня С.М. 

4. 

Обговорення відкритого виховного заходу «Герої 

не вмирають… Просто йдуть» (до Дня Гідності і 

Свободи), висновки та пропозиції. 

Красій О.М. 

5. 
Обговорення відкритого виховного заходу «Німа 

правда історії» (до роковин Голодомору). 
Пожарська В.О. 

6. 

Відвідування виховної години класного 

керівника «Такого ще земля не знала» (до Дня 

визволення України від німецько-фашистських 

загарбників). 

Порадюк М.В. 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
Вивчення актуальних питань роботи класних 

керівників. 

Долишня С.М. 

Красій О.М. 

2. 
Вдосконалення організаторських вмінь і навичок 

учнів. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

3. 
Аналіз стану відвідування учнями навчальних 

занять. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

4. 
Учень в позаурочному виховному просторі. Класні керівники та 

майстри в/н 

5. 
Обговорення відкритого виховного заходу 

«Право і обов’язок» (до Дня прав людини). 
Войт Т.І. 

6. 
Відвідування виховної години класного 

керівника «Глобальні природні катастрофи». 
Жичковський О.О. 

7. 

Обговорення відкритого виховного заходу 

«Відслужу як треба і повернусь» (до Дня 

Захисника України), висновки та пропозиції. 

Свєтчикова І.А. 

8. 
Обговорення відкритого виховного заходу 

«Свята зимового циклу». 
Гордійчук Т.В. 



 

Січень 

 

 
Лютий 

(робота між засіданнями) 

 

 
 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
«Форми та методи формування національної 

свідомості та самосвідомості». (Доповідь) 
Пожарська В.О. 

2. 

«Згуртування учнівського колективу, 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку 

учнів та зміцнення їхнього здоров’я». (Доповідь) 

Жичковський О.О. 

3. «Викладач і проблеми поведінки». (Доповідь) Практичний психолог 

4. 

Відвідування виховної години класного 

керівника «Подвиг крізь роки» (до Дня пам’яті 

Героїв Крут). 

Пожарська В.О. 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
Ознайомлення з новинками методичної 

літератури. 

Долишня С.М. 

Красій О.М. 

2. 
Провести анкетування учнів з метою виявлення 

здібностей та нахилів. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

3. 

Обговорення відкритого виховного заходу 

«Небесна сотня в вирій полетіла» (до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні), висновки та пропозиції. 

Ковальчук І.В. 

4. 

Проведення відкритого виховного заходу «У 

нашій пам’яті вони назавжди залишились» (до 

Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні) 

Ясюк О.М. 

5. 
Відвідування виховної години класного 

керівника «Ми обираємо здоров’я!»  
Кирилюк Н.М. 

6. 
Обговорення відкритого виховного заходу 

«Життєві цінності», висновки та пропозиції. 
Шаповалов О.В. 



 

Березень 

 
 

Квітень 
(робота між засіданнями) 

 

 
 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
«Індивідуальна робота класного керівника з 

батьками» (з досвіду роботи). (Доповідь) 
Гордійчук Т.В. 

2. 
Спільна робота громадськості, училища та сім’ї у 

становленні особистості учня. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

3. 

«Впровадження ефективних інноваційних 

методів виховання в навчально-виховний 

процес». (Доповідь) 

Порадюк М.В. 

4. 
Обговорення відкритого виховного заходу 

«Свято жіночності та краси» 
Шевчук Т.В. 

5. 
Відвідування виховної години класного 

керівника «Здоровий спосіб життя – це модно» 
Сікора М.О. 

6. 

Обговорення відкритого виховного заходу «Я – 

громадянин України – європейської країни», 

висновки та пропозиції. 

Тимощук О.В. 

7. 

Обмін досвідом «Ефективність роботи 

учнівського самоврядування в навчальних 

групах» 

Долишня С.М. 

8. 

«Фізичне вдосконалення, розвиток потреб у 

здоровому способі життя, вироблення 

відповідного ставлення до свого здоров’я». 

(Доповідь) 

Ковальчук І.В. 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 

Контроль умов проживання учнів у гуртожитку. 

Аналіз роботи, обмін досвідом в цьому напрямку 

роботи. 

Класні керівники, 

вихователь 

2. 

Обговорення відкритого виховного заходу «На 

Чорнобиль журавлі летіли» (до Дня пам’яті 

Чорнобильської катастрофи) 

Жичковська Л.О. 

3. 
Відвідування виховної години класного 

керівника «Ми – майбутнє України» 
Петровська К.А. 



 

 
Травень 

 

 
Червень 

(робота між засіданнями) 

 

 

 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 

Контроль успішності учнів груп класними 

керівниками по закінченню 2-го семестру та 

навчального року. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

2. 
Профорієнтаційна робота в школах міста. Класні керівники та 

майстри в/н 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 
Аналіз навчання та культури поведінки учнів в 

училищі. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

2. 

Підведення підсумків виховної роботи за 2017-

2018 навчальний рік, обмін досвідом, пропозиції 

щодо поліпшення виховної роботи в групах. 

Класні керівники та 

майстри в/н 

3. 

Розгляд та узгодження методичних проблем і тем 

доповідей та методичних розробок на 2018-2019 

навчальний рік. 

Красій О.М. 

4. 
Розробка проекту плану роботи методичної 

комісії на 2018-2019 навчальний рік. 

Долишня С.М. 

Красій О.М. 


