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класних керівників і  
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ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» 
 

Керівник методоб’єднання 

Красій О.М. 

 



Тема, над якою працює училище: 

 

Впровадження інноваційних методів навчання з 

метою підвищення якості підготовки молодих 

кваліфікованих робітників. 

 

 

 

 

Тема, над якою працює методоб’єднання: 

 

Соціалізація особистості на засадах створення 

сприятливого освітнього середовища в умовах 

компетентнісного підходу. 



Список членів методоб’єднання 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

Група Тема, над якою працює 

1. Райтер М.В. 11 
Формування добросовісного 

відношення до навчання і праці, 
укріплення дисципліни. 

2. Свєтчикова І.А. 12 
Розвиток творчого потенціалу учнів, 

реалізація їх нахилів і здібностей у 
різних сферах діяльності. 

3. Жичковський О.О. 13 

Всебічний розвиток особистості на 
основі виховання в учнів основ 

культури та ознайомлення з 
традиціями і історією рідного краю. 

4. Гордійчук Т.В. 14 
Виховання в учнів правил культурної 

поведінки. 

5. Шаповалов О.В. 35 

Прищеплення та розвиток моральних 
почуттів, переконань і потреби 

поводити себе згідно з моральними 
нормами, що діють в суспільстві. 

6. Ковальчук І.В. 22 
Проблема людяності, поваги до батьків, 

до старших, до батьківського дому. 

7. Жичковська Л.О. 23 
Вироблення санітарно-гігієнічних 

навичок і звичок, утвердження 
здорового способу життя. 

8. Красій О.М. 24 

Сприяти моральному збагаченню 
підлітків, зміцнювати віру в людину, 
поглиблювати розуміння справжніх 

цінностей. 

9. Ясюк О.М. 25 
Формування екологічної культури 

людини, гармонії її відносин з 
природою. 

10. Шевчук Т.В. 31 
Виховання в учнів поваги до держави 
та її законів, до родини як складової 

держави. 

11. Кирилюк Н.М. 32 

Формування дружнього, 
організованого колективу через 

активізацію індивідуального впливу та 
колективної виховної роботи. 

12. Сікора М.О. 33 Система роботи з попередження 



дитячого травматизму та негативних 
проявів у їхній поведінці. 

13. Пожарська В.О. 34 
Формування мовленнєвої культури в 

учнів училища. 

14. Войт Т.І. 35 
Виховання здорового способу життя, 

відповідального ставлення до власного 
здоровя. 

15. Докашенко Є.І. 36 
Виховання почуття відповідальності за 
націю, державу, за народ та національні 

святині. 
16. Ожерельєва Ж.Б. Бібліотекар  

17. Долишня С.М. 
Заступник 
директора 

з ВР 
 

18. Пелех О.Я. Вихователь 

Формування організаційних навичок, 
вміння співвідносити власні інтереси і 

бажання з інтересами і бажаннями 
інших людей. 

19. Стецюк О.В. Психолог 
Психологізація навчання та технології 

створення комфортного освітнього 
середовища в навчальному закладі. 

20. Русаловська І.С. 
Соціальний 

педагог 

Гармонізація відносин підлітків із 
оточуючими в умовах освітнього 

процесу. 

 



План роботи 

методичної комісії класних керівників  
 

Вересень 
 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Аналіз роботи методичного об’єднання за 
попередній навчальний рік. 

Красій О.М. 

2. 
Визначення основних напрямків виховної 
роботи класних керівників на 2021-2022 
навчальний рік. 

Долишня С.М. 

3. 
Нормативно-правове забезпечення виховного 
процесу. 

Красій О.М. 

4. 
Затвердження планів виховної роботи 
класних керівників на 2021-2022 навчальний 
рік. 

Долишня С.М.,  
Красій О.М. 

5. 
Розподіл між навчальними групами тематики 
відкритих виховних заходів, акцій і фотозон. 

Красій О.М. 

 

 

Жовтень 
(робота між засіданнями) 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальні 

1. 

Аукціон методичних ідей: «Практичне 
використання сучасних виховних технологій 
під час синхронного та асинхронного 
виховного процесу» 

Класні керівники  та 
майстри в/н 

2. 
Ведення журналу педагогічного 
спостереження за учнями. 

Класні керівники  та 
майстри в/н 

3. 
Постійне поновлення методичного куточка 
класного керівника. 

Долишня С.М.,  
Красій О.М. 

4. 
Вивчити умови проживання дітей, які 
потребують особливої уваги. 

Класні керівники  та 
майстри в/н 

5. 
Проведення відкритого виховного заходу 
«День працівника освіти». 

Класні керівники ІІІ-х 
курсів 



Листопад 

 

Грудень 
(робота між засіданнями) 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Виховання зацікавленості та допитливості в 
учнів. 

Докашенко Є.І. 

2. 

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. 

3. 
Творчість і майстерність, складові класного 
керівника, які є основою розвитку здобувачів 
освіти.  

Пожарська В.О. 

4. 
Стоп-булінг: попередження жорстокості та 
насильства серед підлітків. 

Жичковська Л.О. 

5. 
Організація соціально-педагогічного 
патронажу освітнього процесу в умовах 
дистанційного навчання. 

Русаловська І.С. 

6. 
Відкритий виховний захід «Тільки тим історія 
належить, хто за неї бореться й живе» (до Дня 
Гідності і Свободи) 

Ясюк О.М. 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Партнерство училища та родини: запорука 
гармонійного розвитку особистості. 

Ковальчук І.В. 

2. 
Система роботи класних керівників з 
попередження дитячого травматизму та 
негативних проявів у їхній поведінці. 

Сікора М.О. 

3. 
Огляд та вивчення науково-методичної 
літератури з проблем родинного виховання. 

Красій О.М. 

4. 
Лекторій для класних керівників: Безпека 
підлітків в інтернеті. Про що необхідно 
говорити? 

Русаловська І.С. 

5. 
Обговорення відкритого виховного заходу 
«Шкідливі звички чи життя в своє 
задоволення?» 

Красій О.М.            



Січень 

 
 

Лютий 
(робота між засіданнями) 

 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Формування екологічної культури людини, 
гармонії її відносин з природою. 

Ясюк О.М. 

2. 
Культура мобільного віртуального 
спілкування. Безпечний он-лайн простір. 

Войт Т.І. 

3. 
Вчитель і проблема дисципліни або як 
прийнято відповідати на неприйнятну 
поведінку учнів. 

Красій О.М. 

4. 

Роль класного керівника у формуванні 
навичок самоврядування, соціальної 
активності в процесі практичної громадської 
діяльності учня. 

Кирилюк Н.М. 

5. 
Діяльність класного керівника щодо 
випробовування творчого потенціалу 
кожного учня у позанавчальній діяльності. 

Стецюк О.В. 

6. 
Методична панорама: «Створення циклограми 
роботи класного керівника в умовах 
дистанційного навчання» 

Класні керівники та 
майстри в/н 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Інформація про дотримання дисципліни й 
порядку в училищі. 

Долишня С.М. 

2. 
Виховання в учнів правил культурної 
поведінки. 

Гордійчук Т.В. 

3. 
Здібності дитини, як основа її подальшого 
розвитку. 

Шаповалов О.В. 

4. 
Обговорення відкритого виховного заходу 
«Подорож до країни Здраволюби» 

Райтер М.В. 

5. 
Відвідування виховної години класного 
керівника «Країна Кохання» 

Гордійчук Т.В. 
Свєтчикова І.А. 

6. 
Відкритий виховний захід «Пам’яті Небесної 
Сотні» 

Жичковський О.О. 



 

Березень 
 

 
 

Квітень 
(робота між засіданнями) 

 
 
 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Виховання дітей в сімї. Співпраця сімї і 
училища. 

Свєтчикова І.А. 

2. 
Специфіка спільної роботи класного 
керівника та учнівського колективу щодо 
організації позаурочної діяльності. 

Красій О.М. 

3. 
Формування добросовісного відношення до 
навчання і праці, укріплення дисципліни. 

Райтер М.В. 

4. 
Розвиток соціальної компетентності учнів в 
освітньому середовищі. 

Долишня С.М. 

5. 
Обговорення відкритого виховного заходу 
«Від жінки – все життя людини!» 

Ковальчук І.В. 

6. 
Відвідування виховної години класного 
керівника «Мистецтво спілкування: коли яке 
слово мовити?» 

Шаповалов О.В. 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. 
Огляд літератури та матеріалів періодичної 
преси з превентивного виховання. 

Долишня С.М. 

2. 
Формування організаційних навичок, вміння 
співвідносити власні інтереси і бажання з 
інтересами і бажаннями інших людей. 

Вихователь 

3. 
Роль педагога у відтворенні гендерних 
стереотипів учнів. 

Шевчук Т.В. 

4. 
Обговорення відкритого виховного заходу 
«Вони бачили смерть в обличчя…» (до річниці 
трагедії на ЧАЕС) 

Жичковська Л.О. 



 
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. 
Профорієнтація в училищі: нові освітні 
позиції. 

Класні керівники та 
майстри в/н 

3. 
Формування особистості підлітка: сучасні 
реалії. 

Жичковський О.О. 

4. 
Профілактика соціальної ізоляції підлітків у 
середовищі однолітків. 

Стецюк О.В. 

№ 
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 
2021-2022 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 
2022-2023 навчальний рік. 

Красій О.М. 

4. 
Розробка проекту плану роботи методичної 
комісії на 2022-2023 навчальний рік. 

Долишня С.М. 
Красій О.М. 



Відкриті виховні заходи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Тематика Відповідальні 
Термін 

виконання 

1. 

Вечір пам’ять «Тільки тим 
історія належить, хто за неї 
бореться й живе» (до Дня 
Гідності і Свободи) 

25 група 19.11.2021 

2. 
Прес-шоу  «Шкідливі звички чи 
життя в своє задоволення?» 

24 група Грудень 

3. 
Інтерактивний урок «Подорож 
до країни Здраволюби» 

11 група Лютий 

4. Квест «Країна Кохання» 12, 14 групи 14.02.2022 

5. 
Година спілкування «Пам’яті 
Небесної Сотні» 

13 група 21.02.2022 

6. 
Ток-шоу «Від жінки – все 
життя людини!» (до 8 березня) 

22 група 04.03.2022 

7. 
Ток-шоу «Мистецтво 
спілкування: коли яке слово 
мовити?» 

15 група Березень 

8. 
Відеолекторій  «Вони бачили 
смерть в обличчя…» (до 
річниці трагедії на ЧАЕС)  

23 група 26.04.2022 



Тематика акцій 

 
 

 

 

Тематика фотозон 

  
 

№ 
п/п 

Тематика Відповідальні 
Термін 

виконання 
1. до Дня миру 24 група 21.09.2021 
2. до Дня дівчат 32 група 11.10.2021 

3. 
Ранковий челендж викладачів 
для учнів 

22 група 13.10.2021 

4. до Дня захисника України 35 група 13.10.2021 
5. до Дня толерантності 15 група 16.11.2021 
6. до Дня студента 12 група 17.11.2021 
7. до Дня боротьби зі СНІДом 11 група 01.12.2021 
8. до Дня людей з інвалідністю 23 група 03.12.2021 
9. до Дня української хустки 34 група 07.12.2021 

10. до Дня святого Миколая 14 група 19.12.2021 
11. до Дня святого Валентина 33 група 14.02.2022 

12. 
до Дня спонтанного прояву 
доброти 

13 група 17.02.2022 

13. до Дня щастя 31 група 20.03.2022 
14. Цукерка замість цигарки 25 група Квітень 
15. до Дня Перемоги 36 група 06.05.2022 

№ 
п/п 

Тематика Відповідальні 
Термін 

виконання 
1. до Дня посмішки 15, 34 групи 01.10.2021 
2. до Дня студента 13, 35 групи 17.11.2021 
3. до першого дня зими 12, 22 групи 01.12.2021 

4. 
до Новорічних та Різдвяних 
свят 

14, 24 групи 20.12.2021 

5. до Дня святого Валентина 23, 25 групи 14.02.2022 
6. до першого дня весни 33, 11 групи 01.03.2022 
7. до Великодня 32, 31 групи 22.04.2022 
8. до Дня Перемоги 36 група 06.05.2022 


