РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні методичної комісії
31 серпня 2017 р. Протокол № 1.

План роботи
методичної комісії класних керівників
на 2017 – 2018 навчальний рік
№№
пп

Дата
проведення

1

cерпень

2

жовтень

Зміст роботи

1 засідання. Організаційне.
1. Обрання секретаря методичної комісії
2. Аналіз роботи класних керівників за
2016-2017 навчальний рік та основні
завдання на 2017–2018 навчальний рік.
3. Визначення основних напрямків роботи
методичної комісії класних керівників та
кураторів навчальних груп у 2017-2018
навчальному році.
4. Завдання та принципи планування
виховної роботи у навчальних групах у
поточному навчальному році.
5. Затвердження плану роботи методичної
комісії класних керівників на 2014-2015
навчальний рік.
6. Обговорення та затвердження графіку
проведення відкритих виховних заходів у
2017 - 2018 навчальному році.

2 засідання. Сутність і особливості
розвитку особистості
1. Система роботи класного керівника з
регулювання
та
коригування
міжособистісних стосунків в учнівських
колективах.
2. Диференціація та індивідуалізація
виховання – необхідна умова розкриття
творчої індивідуальності особистості.
3. Особливості педагогічного керівництва
у роботі з важковиховуваними учнями.
4.
Роль
ради
профілактики
правопорушень у вирішенні проблеми
важковиховуваних учнів.
5. Обговорення проведених відкритих
виховних заходів.

Форма
проведення

Відповідальний

вибори
аналіз

Кириченко В.А.
Кириченко В.А.

інформація,
обговорення

Савінська Л.М.
Кириченко В.А.

інформація

Савінська Л.М.

інформація,
обговорення,
затвердження
інформація,
обговорення,
затвердження

Кириченко В.А.

доповідь,
обмін
досвідом

Кириченко В.А.

доповідь,
аналіз
обговорення
інформація

Сичевська Л.М.
Кириченко В.А.

рекомендації

Савінська Л.М.

обговорення,
рекомендації

Кириченко В.А.

Кириченко В.А.

3

4

5

грудень

лютий

квітень

3 засідання. Тема: Формування в учнів
ціннісного ставлення до історичних,
культурних і духовних надбань рідного
краю
1. Психолого-педагогічні особливості
формування ціннісного ставлення молоді
до історичних, культурних і духовних
надбань рідного краю.
2. Форми та методи формування
національної свідомості та самосвідомості
учнів.
3.
Організація
спільної
діяльності
педагогів і батьків по формуванню в учнів
ціннісного ставлення до історичних,
культурних і духовних надбань рідного
краю.
4. Обговорення проведених відкритих
виховних заходів.

4 засідання. Тема: Інноваційні технології
гуманістичного виховання
1. Творчість та інноватика у педагогічній
діяльності. Творчий портрет вихователя.
2. Віра в учня, його сили й можливості –
основа гуманістичного виховання.
3.
Використання
мультимедійних
технологій у процесі виховання.
4. Обговорення відкритих виховних
заходів.

5 засідання. Превентивне виховання
учнів – пріоритетний напрямок
виховання (засідання-круглий стіл)
1.
Соціально-економічні
тенденції
розвитку
суспільства
і
проблеми
профілактичної виховної роботи з
неповнолітніми.
2. Педагог і проблема дисципліни, або як
прийнято відповідати на неприйнятну
поведінку учнів.
3. Співпраця класного керівника з
соціальними інститутами у питаннях
превентивного виховання учнів.
4. Практикум для класних керівників
щодо розв’язання проблемної ситуації.
5. Обговорення відкритих виховних
заходів.

аналіз,
рекомендації

Бездєнєжних Л.В.

доповідь

Бальвас Б.В.

доповідь,
обмін
досвідом

Шульга В.Ф.

обговорення,
рекомендації

Кириченко В.А.

доповідь,
обговорення
доповідь

Коханович К.В.

доповідь

Васечко Ю.А.

обговорення
рекомендації

Кириченко В.А.

обговорення,
рекомендації

Захаренко Г.С.

обговорення,
рекомендації

Гордієнко Н.В.

обговорення,
рекомендації

Гонтар С.Л.

практикум

Савінська Л.М.

обговорення,
рекомендації

Кириченко В.А.

Гаркуша Ю.Ю.

6

червень

6 засідання. Заключне засідання.
1. Аналіз ефективності виховної роботи з
учнями навчальних груп з огляду на стан
правової
культури,
дотримання
загальнолюдських
норм
і
правил
поведінки, компетентності і освіченості
учнів.
2. Аналіз роботи класних керівників та
кураторів навчальних груп з учнями, які
стоять на внутрішньо училищному обліку.
3. Про виконання плану роботи
методичної комісії класних керівників у
2017-2018 навчальному році.

Голова методичної комісії

аналіз

Савінська Л.М.

аналіз

Савінська Л.М.

звіт

Кириченко В.А.

В.А.Кириченко

