КОМАРГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Методична комісія класних керівників - структурний
підрозділ внутриучилищної системи керування виховним
процесом, який координує науково-методичну та організаційну
роботу класних керівників.
І. Основні завдання методичної комісії класних керівників:
1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня
підготовки класних керівників із питань психології та
педагогіки.
2. Забезпечення виконання єдиних принципових підходів
до виховання і соціалізації учнів.
3. Озброєння класних керівників сучасними виховними
технологіями та знаннями сучасних форм і методів
роботи.
4. Координування планування, організації та педагогічного
аналізу виховних заходів класних колективів груп.
5. Вивчення, узагальнення та використання передового
педагогічного досвіду роботи класних керівників.
6. Сприяння становленню і розвитку виховної роботи
класних колективів груп.

ІІ Функції методичної комісії класних керівників.
1.
2.
3.
4.

Організовує колективне планування і колективний
аналіз життєдіяльності учнівських груп.
Координує виховну діяльність учнівських груп та
організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
Планує і постійно координує принципи виховання та
соціалізації учнів.
Організовує вивчення та запровадження класними

5.
6.

7.










керівниками сучасних технологій виховання, форм і
методів виховної роботи.
Обговорює соціально-педагогічні програми класних
керівників і творчих груп педагогів, матеріали
узагальнення передового педагогічного досвіду роботи
класних керівників, матеріали атестації класних керівників, вихователів.

Оцінює роботу членів методкомісії, клопочеться перед
адміністрацією училища про заохочення кращих
класних керівників.
ІІІ. Документація методичного об'єднання класних
керівників
список членів методичної комісії;
річний план роботи методичної комісії;
протоколи засідань методичної комісії;
аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів,
тематичного адміністративного контролю (копії довідок,
наказів);
план роботи творчих груп;
теоретичні і практичні розробки з проблемних тем
творчих груп;
інструктивно-методичні документи про виховну роботу
в групах і діяльність класних керівників;
матеріали "методичної скарбнички класного керівника".

ІУ. Структура плану роботи МК класних керівників
Стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку
учнів та аналіз роботи МК, проведеної в попередньому
навчальному році.
1. Педагогічні завдання МК щодо роботи над єдиною методичною
проблемою училища, вибір виховної проблеми.
2. Календарний план роботи МК, в якому наявні:
 план засідань МК;
 графік відкритих заходів груп;
 участь МК в масових заходах училища;

4. Підвищення фахової майстерності класних керівників:
 самоосвіта класних керівників;
 участь у курсовій перепідготовці;
 підготовка творчих робіт, виступів, доповідей;
 робота з атестації педагогів.

5. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи
класних керівників.
6. Участь у тематичному і персональному контролі за
виховним процесом.
У. Функціональні обов'язки голови МК класних
керівників
Керівник МК класних керівників:
1) відповідає:
а) за планування, підготовку, проведення та аналіз
діяльності МК;
б) за поповнення "методичної скарбнички класного
керівника";
в) за своєчасне впорядкування документації про роботу МК
та проведені заходи;
2) разом із дирекцією і заступником директора з виховної
роботи стежить:
а)
за дотриманням принципів організації виховного
процесу;
6) за
виконанням
класними
керівниками
їхніх
функціональних зв’язків;
в) за підвищенням науково-методичного рівня виховної
роботи;
г) за вдосконалюванням психолого-педагогічної підготовки
класних керівників;
3) організовує:
а) взаємодію класних керівників - членів МК між собою і з
іншими структурними підрозділами училища;
б) відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
в) вивчення, узагальнення та використання на практиці

передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
г) консультації з питань виховної роботи;
4) координує планування, організацію та педагогічний
аналіз виховних заходів класних керівників;
5)

сприяє становленню та розвитку системи виховної

роботи класних керівників;
6) бере участь у підготовці та проведенні атестації класних
керівників;
7) керує діяльністю творчих груп класних керівників.
Засідання МК класних керівників проводять 4-5 разів на
рік: перше (організаційне) засідання - у серпні, інші - 2 раз на
семестр.

Перспективний план роботи МК затверджують на

першому засіданні. Керівництво плануванням та організацією
діяльності

МК здійснюють директор училища і заступник

директора з виховної роботи.

Анкета для класного керівника гр. N __ (зразок)
Прізвище, ім'я, по батькові
1. Які у Вас перспективи й завдання виховання у цьому
навчальному році?
(Обґрунтуйте свій вибір та вкажіть,
яким чином плануєте досягти
наміченого)
2. Що Вам подобається у Ваших учнях?
3. Як Ви організовуєте виховну роботу в групі?
4. Яка робота проводиться Вами з важкими підлітками?
5.
Як Ви взаємодієте з учнівським органом
самоврядування?
6. Які труднощі і недоліки є у Вашій роботі і як Ви
плануєте їх усувати!
7. Які питання виховного процесу потрібно винести на
розгляд
педагогічної ради?
8. Які проблеми у виховній роботі з учнями хвилюють Вас
найбільше?
9. Яким чином Ви хотіли б підвищити свій професійний
рівень?

Членів методичної комісії
1. Спірідонов С.А. -216 група
2. Антонов С.В.- 211 група
3 Шевчук В.А. -209 група
4 Гайдей Т.А.-305 група
5.Шпикуляк Л.В.-118 група
6. Запопадна Л.Й.-314 група
7. Юрій С.А.-103 група
8. Збрищак О.Г.-307 група
9. Штих О.О.-101 груп

Положення про класного керівника навчального закладу
системи загальної середньої освіти
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує діяльність класного керівника
загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу
(далі — класний керівник).
1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює
педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи
професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх
батьками, організацію і проведення позаурочної та культурномасової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного
процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання
і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх
соціального захисту.
1.3. Класний керівник у визначенні змісту роботи
керується Конституцією України , Конвенцією ООН про права
дитини , Законами України «Про освіту» , «Про загальну
середню освіту» , «Про позашкільну освіту» , «Про професійнотехнічну освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими
актами України, а також цим Положенням.
1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до
основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:
- виховання громадянина України;
- формування особистості учня (вихованця), його наукового
світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;
- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти
та професійно-технічної освіти, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12річний термін навчання» та постановою Кабінету Міністрів України
від 17.08.2002 № 1135 «Про затвердження Державного стандарту
професійно-технічної освіти» , підготовку учнів (вихованців) до
подальшої освіти і трудової діяльності;
- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України ,
державних символів України, почуття власної гідності, свідомого

ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина,
відповідальності перед законом за свої дії;
- реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування
політичних і світоглядних переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
українського народу та інших народів і націй;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров’я учнів (вихованців);
- формування екологічної культури особистості, набуття знань і
досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної
природоохоронної роботи.
2. Організація діяльності класного керівника
2.1. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного
працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,
який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та
професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність,
фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці
обов’язки.
2.2. Обов’язки класного керівника покладаються директором
навчального закладу на педагогічного працівника або на
досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не
можуть бути припинені до закінчення навчального року. У
виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів
(вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути
здійснена протягом навчального року.
2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом,
навчальною групою.
У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель
початкових класів.
У професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво
здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час
навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються
на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної.

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються
відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та
завдань навчально-виховного, навчально-виробничого процесу і
затверджуються директором навчального закладу.
2.4. Класний керівник як організатор учнівського колективу:
- сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями)
рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;
- створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі
організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок,
екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику
бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні
заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової
категорії населення);
- сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі
взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами;
- проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуальнопсихологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів,
інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також
рівня сформованості учнівського колективу;
- співпрацює з вчителями, викладачами, майстрами виробничого
навчання, психологами, медичними працівниками, органами
учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками
навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та
виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту
учнів (вихованців).
Класний керівник професійно-технічного навчального закладу
спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та
органів учнівського самоврядування на покращення навчання та
виховання учнів.
Класний керівник професійно-технічного навчального закладу
спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:
- систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку
учнів, організовує навчальну допомогу;
- створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння
професією, творчого відношення до праці, для засвоєння передових,
прогресивних методів та прийомів роботи;

- проводить тематичні класні години, що спрямовані на виховання
моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до
обраної професії;
- забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого порядку
та дисципліни;
- проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи;
- здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів шкіл;
- заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості,
предметних гуртках та спортивних секціях;
- залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності,
олімпіадах з навчальних предметів.
2.5. Класний керівник має право на:
- відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого
навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових,
річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути
присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців)
навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні
особи;
- внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу
та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів
(вихованців);
- ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань
соціального захисту учнів (вихованців);
- внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи)
щодо матеріального забезпечення організації та проведення
позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;
- відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в
гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою
батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та
виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах
щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть
аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми,
завдають їм моральної та фізичної шкоди;
- вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем
виховання;
- вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів
роботи з учнями (вихованцями);

- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного
законодавства;
- матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у
виконанні покладених на нього завдань.
2.6. Класний керівник зобов’язаний:
- вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і
розвитку учнів (вихованців);
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями
(вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку
навчального закладу, інших документів, що регламентують
організацію навчально-виховного процесу;
- інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень
успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію
навчального закладу, батьків;
- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня
(вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного,
психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до
принципів загальнолюдської моралі;
- пропагувати здоровий спосіб життя;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну культуру;
- вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного
керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);
- регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори
учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та
збори органів учнівського самоврядування.
2.7. Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом
у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу.
2.8. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору
навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчальновиховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику
директора з навчально-виховної роботи.
2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за
досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями
(вихованцями).
Форми
і
види
заохочення
регулюються
законодавством

План роботи
методичного об’єднання класних
керівників
ВЕРЕСЕНЬ
Організаційне
1. Аналіз виховної роботи за 2019-2020н.р.
2. Основні завдання методичної комісії на 2020-2021 н.р.
3. Ознайомлення з листом МОН «Про методичні рекомендації
з питань організації виховної роботи у навчальних закладах
на 2020-20201н.р.»
4. Обговорення плану роботи Методичної комісії на
2020-2021н.р.
5. Розгляд та затвердження навчальної програмної документації.
6. Ознайомлення майстрів в/н та класних керівників з питань
соціального захисту учнів.
7. Інформаційний банк даних про зайнятість учнів в
позаурочний час, участь у роботі різнопланових гуртків та
спортивних секцій.

ЖОВТЕНЬ
Виховання компетентної особистості –завдання сучасного
ПТНЗ
1. Круглий стіл на тему «Викладач і учень: стиль
взаєморозуміння.»
2.Огляд новинок літератури з питань використання «активних»
форм виховної роботи з учнівською групою.
3. Виступ на тему: Проблеми морально-етичного виховання
молоді на сучасному етапі
Антонов С.В.
4. Доповідь «Сучасні інтерактивні форми виховної
роботи з учнями» Запопадна Л.Й.
5. Роль ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми
важковиховуваних учнів.
Каган Т.С.
6. Обговорення проведення відкритих виховних заходів.
7. Інструктивне заняття щодо організації роботи з охорони праці ,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах освіти

ЛИСТОПАД
Морально-етичне виховання та естетичне виховання учнів в
педагогіці В.О.Сухомлинського.
1. Доповідь «Система морально- етичного виховання у спадщині
В.О.Сухомлинського» Шпикуляк Л.В.
2.Доповідь «Виховання громадянина-патріота в педагогіці Василя
Сухомлинського».
Юрій С.А.

3. Майстер-клас :Форми і методи формування національної
свідомості
4. Психологічний тренінг «Привіт! Я -конфлікт». Розв'язання
конфліктних ситуацій у групі.

ГРУДЕНЬ
Формування в учнів життєвих орієнтирів.
1. Доповідь «Система роботи класного керівника з формування
життєвих орієнтивів».
Гайдей Т.А.
2. Круглий стіл. Класний керівник –учень: налагодження
партнерства.
3. Виступ на тему: Виступ: «Формування соціокультурної
компетентності та моральної стійкості молоді» Спірідонов С.В.
4.Консультації для членів МККК , які атестуються з питань
виховної роботи.
5. Підсумки виховної роботи за І семестр 2020-2021 н.р.

СІЧЕНЬ
Інноваційні технології гуманістичного виховання
1. Круглий стіл: Творчість та інноватика у педагогічній діяльності
Творчий процес вихователя.
2.Доповідь: Віра в учня , його сили й можливості- основа
гуманістичного виховання. Штих О.О.
3. .Доповідь: Використання мультимедійних технологій у процесі
виховання. Збрищак О.Г.
4.Презентація на тему « Організація роботи з обдарованими
дітьми » Шпикуляк Л.В.

ЛЮТИЙ
Превентивне виховання учнів пріорітетний напрямок
виховання.
1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і
проблеми профілактичної виховної роботи.
2.Педагог і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на
неприйнятну поведінку учнів.
3.Практикум для класних керівників щодо розвязання проблемної
ситуації.
4. Доповідь на тему : Функції та рівні превентивного виховання.
Шевчук В.А.

БЕРЕЗЕНЬ
Підліток і відповідальність. Профілактика правопорушень.
1.Доповідь: «Психолого-педагогічні характеристики перехідного
віку» Спірідонов С.а.
2.Зустріч з соціальним працівником: «Девіантна поведінка.
Проблема « важких» учнів»
3.Виступ: «Сім’я – основа виховання особистості » Каган Т.С.
4. Виступ « Види юридичної відповідальності та умови за яких
вони настають» Шевчук В.А.
5.Практична робота : Підбір виховних заходів, спрямованих на
профілактику правопорушень в середовищі учнівської молоді».

КВІТЕНЬ
Актуальні методи, прийоми, засоби виховання учнів.
Доповідь:«Актуальні методи, прийоми, засоби виховання учнів.»
Виступ:«Особливості виховання учнів-сиріт .» Юрій С.А
1.Виступ: «Особливості підліткового віку. Вибір методів
виховання.» Каган Т.С.
2.Обмін досвідом роботи щодо проведення виховних заходів
«Ярмарка педагогічних ідей»
3.Відкрита виховна година «Екологічні проблеми в Україні.»
4.Виступ «Важливість екологічного напрямку виховання у роботі
класних керівників та методи його впровадження у практичній
діяльності педагогів». Запопадна Л.Й.

ТРАВЕНЬ
Булінг у молодіжному середовищі: причини, наслідки та
шляхи його подолання
1.Доповідь. Причини виникнення булінгу та його наслідки.
Гайдей Т.А.
2. Виступ. Профілактика насильницьких та агресивних форм
поведінки серед учнівської молоді.Штих О.О.
3. Палітра досвіду роботи класних керівників з теми засідання.
4. Тренінг «СТОП – БУЛІНГ: попередження жорстокості та
насильства серед підлітків».
5.Методичні перегуки. Обговорення методичної літератури з теми
засідання.

6. Досвід: «Особливості виховної роботи у гуртожитку»

ЧЕРВЕНЬ
1.Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2020 – 2021
навчальний рік.
2. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи
планування роботи на 2021 -2022 навчальний рік.
3.Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з
учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.
4. Підготовка плануючої документації до нового навчального
року.

МО класних керівників
у 2020-2021 навчальному році
ставить такі завдання:
- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і
впроваджувати в своїй роботі досвід колег.
- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до
правопорушень.
- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими
дітьми.
- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку
обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.
- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної
програми дій училища і сім'ї у становленні юної особистості.
- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні
позакласних заходів.
- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття
патріотизму.
- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи
учнівського самоврядування.
- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження
основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.
- Постійно брати участь у роботі школи передового,
перспективного і новаторського педагогічного досвіду.
- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів
училищ області

