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План роботи методичного об’єднання класних керівників 

на 2019/2020 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Питання до розгляду Форма 

проведення 

Відповідальний 

І засідання (вересень) 

1. Про результати роботи за 2018 / 2019 навчальний рік. Звіт Керівник МО 

Гаргас Н.І 

2. Основні пріоритети методичної роботи на новий 

навчальний 2019/2020 рік 

Доповідь Завуч з НВР 

Калічак О.Я 

3. Затвердження плану роботи методичного об’єднання  

класних керівників на 2019/2020 навчальний рік 

 Керівник МО 

Гаргас Н.І 

Калічак О.Я. 

4. Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з 

класним колективом» 

 Класні керівники 

5. Сучасні підходи до  подолання конфліктних ситуацій. 

Булінг та його прояви в учнівському середовищі. 

Вчимося розпізнавати  булера та жертву. 

. 

Практичне 

заняття 

Практичний психолог 

Піхо О.Л. 

Керівник МО 

Гаргас Н.І. 

ІІ засідання (листопад) 

1.  «Система роботи класного керівника по формуванню 

в учнів спільних цінностей» Дружба ,як найбільша 

цінність.  

Доповідь Класний керівник 9 класу  

Городиська Л.Ф. 

2. Спільні цінності як передумова розвитку гармонійних 

відносин у дитячому колективі .Гра сенсів. 

 Гра Класні керівники 

3. Година спілкування у7-их класах «Вчимося визнавати 

свої помилки». 

Година 

спілкування 

Класні керівники 7-их класів 

4. Про охоплення учнів школи позакласною роботою Звіт Завуч з НВР 

Калічак О.Я 

ІІІ засідання( лютий) 

1. Життя, здоров’я, щастя –найвищі цінності. Побудова 

відносин у колективі ,які базуються на найвищих 

цінностях. Підсумки гри сенсів. 

Майстер 

клас  

Керівник МО 

 Гаргас Н.І 

Класні керівники,  

2. «Школа безпеки « Як застерегти дитину від 

кібербулінгу.»»Практичні поради. 

Круглий 

стіл 

Класні керівники. 

Практичний психолог 

Піхо О.Л. 

3. Година спілкування у 9 -их класах щодо вибору 

майбутньої професії 

Година 

спілкування 

Класні .керівники 9-их класів  

Соціальний педагог 

Дробиняк Л.В. 

IV засідання (травень) 

1. « Виховання відповідальності як засіб підготовки 

дитини до дорослого життя» 

Доповідь Психолог 

Піхо О.Л 

2. Профілактика насильства в учнівському середовищі. Круглий 

стіл 

Керівник МО  

Гаргас Н І. 

3. Зауваження та побажання класних керівників щодо 

організації роботи методичного обʹєднання класних 

керівників на наступний 2019/2020 навчальний рік 

Анкетуван

ня  

Керівник МО 

Гаргас Н.І 

4. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання  

класних керівників у 2018-2019 н.р.  

Звіт Завуч з НВР 

Калічак О.Я. 

Керівник МО 

Гаргас Н.І. 

5. Погодження перспективного плану роботи  класних 

керівників на наступний 2019/2020 навчальний рік 

Обмін 

думками 

Класні керівники 

 


