
№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальні  Примітка 

Серпень  І засідання 

І 1. 1.Аналіз результатів виховної роботи у 

2016/2017 навчальному році.  

2. 2.Круглий стіл. Опрацювання 

методичних рекомендацій з питань 

організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2017-2018 н.р. 

 

Лукашук С.М., класні 

керівники 

 

 3.Обговорення та затвердження плану 

роботи методичного обʼ єднання на 

2017/2018 н.р. 

 

   Лукашук С.М., 

класні   

            керівники                  

 

4.Про розвиток творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів, 

залучення дітей до діяльності гуртків та 

секцій за інтересами 

 

Лукашук С.М., класні   

        керівники                 

. 

 

5.Методичний діалог. 

Планування виховної роботи на І семестр 

2017-2018 н. р. Погодження планів 

класних керівників  

Лукашук С.М., класні 

керівники  

 

 6.Ознайомлення з новинками фахової 

педагогічної преси, науково – методичної 

літератури з питань організації виховного 

процесу в школі 

 Савлук С.В.   

Листопад ІІ засідання 

ІІ 1.Обмін досвідом. 

Діяльність класних керівників щодо 

виховання в учнів здорового способу 

життя, запобігання шкідливих звичок. 

 

Класні керівники  

2.Педагогічний практикум для класних 

керівників щодо визначення способу 

розв’язання пропонованої проблемної 

ситуації.  

3.Поради соціального педагога. 

Вивчення структури міжособистісних 

взаємин у класі. 

       Полівода Л.П. 

 

 

4.Методична панорама. Організація 

учнівського самоврядування в НВК, 

розвитку лідерських якостей  і вмінь. 

Шевчик В.П.  



5.Ознайомлення з новинками фахової 

педагогічної преси 

 Савлук С.В.   

                                                          Січень    ІІІ засідання 

 

ІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV 

 

1.Педагогічний вернісаж. 

Формування навичок самоврядування, 

соціальної активності в школярів, 

виховання патріотизму. 

 

Класоводи,  

класні керівники, 

Шевчик В.П. 

 

2.Планування виховної роботи на ІІ 

семестр 2017-2018 н. р. Погодження 

планів класних керівників 

Лукашук С.М.,  

класні керівники 

 

3.Практичні поради.  

Організація роботи з активом батьків. 

Проблемний стіл за участю батьків. 

Умови успішного виховання дітей в сім'ї. 

Полівода Л.П. 

Лавренюк В.І., 

 Назарук Т.В. 

 

4.Творчий звіт класних керівників, які 

атестуються, «Мої педагогічні знахідки». 

класні керівники  

5.Педагогічні родзинки.Відвідування 

відкритих виховних заходів та їх 

обговорення.  

Лукашук С.М., класні 

керівники 

 

6. Ознайомлення з новинками фахової 

педагогічної преси, науково – методичної 

літератури з питань організації виховного 

процесу в школі. 

Савлук С.В.  

Травень ІV засідання 

1.Методична скарбничка. 

Джерела збагачення методичного 

досвіду виховної роботи(обмін 

досвідом). 

Класоводи, класні 

керівники 

 

2.Аналіз роботи МО класних 

керівників у 2017-2018 н.р. та розгляд 

проекту плану роботи на наступний 

навчальний рік. 

3. Аукціон виховних педагогічних 

ідей «Я роблю так». 

Лукашук С.М., класні 

керівники 

 

4.Педагогічний вернісаж.  

Звіт класоводів та класних керівників 

про результати виховної роботи в 

класному колективі за навчальний рік. 

Класоводи, класні 

керівники 

 

5.Оздоровлення учнів. Планування 

роботи на літо. Профілактика 

травматизму перед літніми канікулами. 

Лукашук С.М., класні 

керівники 

 

6.Ознайомлення з новими 

надходженнями фахової літератури 

Савлук С.В.  



 


