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ПЛАН РОБОТИ 

методичного об'єднання  

класних керівників навчальних груп 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

І. Основні завдання методичного об'єднання 

Методичне об'єднання класних керівників навчальних груп будує свою 

діяльність на науково-правовій базі освітньої галузі, яку складають зокрема: 

- Конституція України; 

- Загальна декларація прав людини; 

- Конвенція ООН про права дитини; 

- Декларація прав дитини; 

- Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", Про фахову передвищу 

освіту", "Про засади державної мовної політики", "Про охорону дитинства", 

"Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про правовий 

статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті";" Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)", "Про захист населення від інфекційних 

хвороб"; 

- Укази Президента України: від 24 березня 2012 року №212/2012 "Про  

Стратегію державної політики  сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні";  

- Національна молодіжна стратегія до 2030 року, затверджена Указом 

Президента України №94/2021 від 12.03.2021; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2020 №932 "Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки"; 

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID – 19" від 11 березня 2020 р. №211; 
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- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 №1096 "Про 

затвердження комплексного плану заходів із належного вшанування пам'яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України"; 

- Накази МОН України: від 06.06.22 №527 "Про деякі питання національно-

патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що 

втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

№641, від 16.03.2020 №406 "Про організаційні заходи для запобігання 

поширення коронавірусу COVID – 19"; від 15.11.2007 р. №1010 "Про 

затвердження Положення про студентське самоврядування у ВНЗ 

України"; від 07.09.2000 №439 "Про затвердження Рекомендацій щодо 

порядку використання державної символіки в навчальних закладах 

України"; від 01.02.10 р. №58 "Про затвердження заходів щодо виконання 

Державної цільової програми зменшення шкідливого впливу тютюну на 

здоров'я населення"; від 01.02.10 р. №59 "Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству  над дітьми"; від 21 січня 2010 року № 1824 "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і 

продажу пива та слабоалкогольних напоїв"; від 11.06.12 р. №677 "Про 

затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України з формування громадянської культури та підвищення рівня 

толерантності у суспільстві";  

- Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України 

від 06.06.2022; 

- Концепція національного виховання студентської молоді; 

- Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№988-р.;  

- Комплексна програма соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 
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- інформаційно-методичні листи Міністерства освіти і науки України: від 

04.09.20  

№ 1/9 – 507 "Щодо створення безпечних умов організації освітнього 

процесу"; від 09.05.20 №1/9 – 517 "Щодо неухильного дотримання 

законодавства"; №1/9-522 від 11.09.20 "Щодо недопущення політичної 

агітації у закладах освіти"; від 24.12.2019 №1/9-790 "Про вшанування 

пам'яті героїв Небесної Сотні", від 11.04.11 №1/9-259 "Про посилення 

боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин"; від 

27.07.12 №1/9-530 "Виховання сучасного громадянина в полікультурному 

середовищі засобами позакласної роботи"; від 09.08.12 р. № 1/9-557 "Про 

громадянську освіту та виховання у навчальних закладах"; інші 

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність закладів освіти. 

Реалізуючи вимоги законів України "Про вищу освіту", "Про фахову 

передвищу освіту", "Про освіту" методичне об'єднання класних керівників 

навчальних груп у центр уваги ставить актуальну проблему "Здійснення 

педагогічним колективом у співпраці з органами студентського самоврядування 

системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання 

майбутніх учителів ─ самодостатніх громадян-патріотів України, які діють на 

основі національних і європейських цінностей та готові до виконання 

громадянських і конституційних обов'язків". 

Виходячи із завдань розв'язання цієї проблеми методичне об'єднання класних 

керівників навчальних груп ставить перед собою такі завдання: 

- надавати теоретичну й методичну допомогу кураторам навчальних груп, 

вихователям гуртожитку в оптимальному поєднанні наукових психолого-

педагогічних знань та емпіричного досвіду педагогічної спадщини 

українського народу в процесі навчання і виховання студентів; 

- в умовах дії воєнного стану, формувати у студентів національну 

самосвідомість, виховувати любов до своєї держави, її народу, готовність 

брати участь у процесах державотворення, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 
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- реалізувати компетентнісний підхід як провідну методологію виховної 

роботи; формувати у здобувачів освіти основні життєві компетентності 

(життєзбережувальні, громадянські, професійні та ін.); 

- здійснювати особистісно орієнтований підхід до виховання студентської 

молоді; 

- в умовах змішаного та дистанційного навчання активно використовувати у 

виховному процесі інформаційно-комунікативні технології; 

- домагатися дотримання студентами чинного законодавства, рекомендацій і 

правил, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19; 

- формувати у молоді орієнтири на національні, європейські та 

загальнолюдські цінності; 

- вживати необхідних заходів для підтримання нормального морально-

психологічного мікроклімату у студентському колективі, створення у 

навчальному закладі безпечного для студентів середовища, протидії 

булінгу (цькуванню); 

- виховувати у студентів ціннісне ставлення до власного життя, потребу в 

його корегуванні й реалізації, здатність до об'єктивної самооцінки і 

саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, самоповаги; 

- забезпечувати надання соціальної допомоги відповідно до чинного 

законодавства студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; студентам з багатодітних та функціонально 

неспроможних сімей; студентам з інвалідністю; студентам, батьків яких 

визнано учасниками бойових дій; студентам, які є особами внутрішньо 

переміщеними із зони ООС; студентам, постраждалим внаслідок аварії на 

ЧАЕС; 

- розвивати творчі, інтелектуальні здібності студентів, виховувати 

толерантність, шляхетність, інтелігентність, професійні якості майбутніх 

учителів; 

- залучати студентів до процесів євроатлантичної інтеграції України, 

формувати культуру міжетнічних стосунків; 
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- надавати методичну і практичну допомогу органам студентського 

самоврядування; 

- розвивати процеси гуманізації, демократизації в навчальному закладі; 

- здійснювати соціалізацію студентської молоді; залучати юнаків і дівчат до 

розвитку студентського самоврядування, волонтерської діяльності; 

- запроваджувати інноваційні педагогічні технології, використовувати 

інтерактивні форми роботи, застосовувати методику "рівний -рівному"; 

- формувати здоров'язбережувальні компетентності у здобувачів освіти, 

проводити виховну роботу, спрямовану на утвердження здорового способу 

життя, профілактику захворюваності на COVID -19, на ВІЛ/СНІД; 

- формувати правову культуру та правосвідомість майбутніх учителів, 

організовувати профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та 

злочинності серед студентської молоді, протидії булінгу (цькуванню). 

 

ІІ. Організаційна робота 

1. Погодити план роботи методичного об'єднання і плани виховної роботи 

класних керівників навчальних груп, вихователів гуртожитку, гуртків, клубів, 

об'єднань за інтересами. 

Демченко А.М., класні керівники навчальних 

груп, вихователі гуртожитку; 

до 2 вересня 2022 р. 

2. Здійснювати контроль за веденням журналів класними керівниками. 

Демченко А.М., Корзун О.В., Голуб Л.В.; 

2022-2023 н.р.; 

3. Визначити тематику відкритих виховних заходів, годин спілкування та 

скласти графік їх проведення. 

Демченко А.М.; 

до 1 вересня 2022 р. 

4. Надавати методичну допомогу при написанні класними керівниками 

методичних розробок з питань виховної роботи. 
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Демченко А.М., Беседовська І.В.,  

Кучик М.Ю., Клименко І.М.; 

    упродовж 2022-2023 н. року 

5. Розробити тематику та визначити форми проведення загальноколеджанських 

виховних заходів, закріпити групи для їх проведення. 

Демченко А.М., класні керівники, 

вихователі гуртожитку, керівники 

гуртків, творчих об'єднань; 

    до 1 вересня 2022 р. 

6. Надавати методичну допомогу студентським радам коледжу, відділень, 

гуртожитку у складанні планів роботи, у підготовці та  проведенні засідань 

студентської ради. 

заступник директора з виховної роботи,  

Корзун О. В., Голуб Л. В., вихователі 

гуртожитку (за погодженням зі 

студентськими радами коледжу, відділень, 

гуртожитку); 

вересень 2022 р.  – червень 2023 р. 

7. Надати методичну підтримку у формуванні органів студентського 

самоврядування. 

Демченко А.М., класні керівники,  

вересень 2022 р. 

8. Сприяти в організації та проведенні виборів представників груп першого 

курсу до органів студентського самоврядування. 

Демченко А.М.; жовтень 2022 р. 

9. Продовжити роботу з проведення соціологічних досліджень для забезпечення 

системного, людинознавчого та особистісного підходу в організації 

виховного процесу. 

Мартинюк Л.В., практичний психолог; 
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     згідно з планом 

10.  Проводити навчання активу студентського самоврядування "Нова генерація 

лідерів". 

Заступник директора з виховної роботи,  

Голуб Л.В., Корзун О.В., студентські ради 

коледжу, гуртожитку, старостат;2022-

2023 н. рік 

11.  Працювати над реалізацією Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, Національної 

молодіжної стратегії до 2030 року, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

Заступник директора з виховної роботи, 

класні керівники, вихователі гуртожитку; 

2022-2023 н. рік 

12.  Удосконалювати методичне забезпечення виховної роботи, розробити 

методичні рекомендації на допомогу кураторам навчальних груп, 

вихователям гуртожитку, активу студентського самоврядування: 

- матеріали для планування виховної роботи: "Календар знаменних і пам'ятних 

дат, народних свят на вересень-грудень 2022 року, січень-серпень 2023" р.; 

Кучик М.Ю.; серпень 2022 р. 

- методичні рекомендації щодо проведення першої лекції 2022-2023 

навчального року "Ми українці: честь і слава незламним!"; 

Демченко А.М.;Кучик М.Ю.; серпень 2022 р. 

- методичні рекомендації "Примірний перелік громадських доручень студентів 

навчальної групи"; 

Демченко А.М., заступник директора з 

виховної роботи, вересень 2023 р.  

Алексєєв А.О.; січень 2022 р. 

13.  Забезпечити участь класних керівників, вихователів гуртожитку у проведенні 

семінарів в онлайн-форматі, які організовуються науково-методичним 

центром вищої та фахової передвищої освіти МОН України. 
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Заступник директора з виховної роботи., 

класні керівники; 2022-2023 н. р. 

 

Тематика засідань 

методичного об'єднання класних керівників навчальних груп 

Серпень 2022 року 

Орієнтовний план роботи 

1. Визначення основних напрямів та завдань основної роботи на 2022-2023 

навчальний рік. 

Демченко А.М., заступник директора 

з виховної роботи 

2. Планування виховної роботи класного керівника навчальної групи. Основні 

вимоги стосовно документації куратора навчальної групи. 

Демченко А.М., заступник директора 

з виховної роботи 

3. Особливості проведення батьківських зборів в умовах дистанційного 

навчання. 

Демченко А.М., заступник директора 

з виховної роботи 

4. Методично-практична консультація щодо проведення першої лекції нового 

навчального року з теми "Ми українці: сильні та незламні".  

Демченко А.М., заступник директора 

з виховної роботи 

5. Погодження плану роботи методичного об'єднання кураторів навчальних груп 

на 2022-2023 навчальний рік. 

Демченко А.М., заступник директора 

з виховної роботи 

 

Листопад 2022 року 
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Тема. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти 

України як основа організації виховної роботи у педагогічному коледжі 

Орієнтовний план роботи 

1. Мета, принципи та основні завдання національно-патріотичного виховання в 

системі освіти України. 

Марченко Т.В., класний керівник 321 навчальної 

групи 

2. Діяльність класного керівника щодо створення умов для популяризації серед 

студентів кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, 

героїчного минулого і сучасного українського народу. 

Клименко І.М., класний керівник 121 навчальної 

групи 

3. Сприяння спортивній, фізичній та військовій підготовці майбутніх учителів з 

урахуванням принципів національно-патріотичного виховання, мотивації 

готовності до захисту України. 

Тунік Н.Ц., класний керівник 331 навчальної групи 

4. Роль дослідницько-пошукової роботи у формуванні громадян-патріотів 

України під час російсько-української війни. 

Сулковський А.В., класний керівник 231 групи 

 

 

Січень 2022 року 

Тема. Організація соціального захисту та підтримки студентів у період дії 

воєнного стану в Україні 

Орієнтовний план роботи 

1. Актуальні проблеми соціального супроводу та підтримки студентів у період 

дії воєнного стану в Україні. 

Орел Г.В., вихователь гуртожитку 

2. Технології формування правової свідомості та культури студентської молоді, 

інструменти та практики протидії булінгу. 
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Тихоліз Н.С., класний керівник 311 навчальної 

групи 

3. Залучення студентів до розвитку та оптимізації наявних структур партисипації 

з метою ширшого впровадження демократичних процесів у молодіжному 

середовищі. 

Алексєєв А.О., класний керівник 122 навчальної 

групи 

4. Просвітницькі заходи щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях та уникнення 

ураження вибухонебезпечними предметами. 

Жигадло О.М., класний керівник 311 навчальної 

групи 

5. Роль дослідницько-пошукової роботи у формуванні патріотів та громадян 

України. 

Левченко С.В., класний керівник 123 навчальної 

групи 

 

Березень 2022 року 

Тема. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх 

вчителів 

Орієнтовний план роботи 

1. Розвиток та саморозвиток творчих засад особистості майбутнього вчителя. 

Харитюк І.В., класний керівник 143 навчальної 

групи 

2. Соціально-професійна комунікація як фактор розвитку професійної 

самореалізації студента. 

Старинець Г.В., класний керівник 142 навчальної 

групи 

3. Психолого-педагогічні аспекти виховання успішної людини у сучасному 

суспільстві. 

Мартинюк Л.В., практичний психолог 



11 
 

4. Інформаційно-просвітницька робота щодо державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України. 

Шумінська Н.О., класний керівник 131 навчальної 

групи 

 

Травень 2022 року 

Тема. Мотивація до реалізації особистісного, творчого лідерського потенціалу 

здобувача освіти у сучасний період 

Орієнтовний план роботи 

1. Інформаційно-ресурсне забезпечення виховного процесу класним 

керівником в умовах діджиталізації суспільства. 

Кириченко І.Л., класний керівник 112 навчальної групи 

2. Формування особистості майбутнього вчителя на засадах гармонійного 

розвитку індивідуальних особливостей студентів. 

Дмитренко Н.І., класний керівник 133 навчальної групи 

3. Технологізація волонтерської роботи у сучасних умовах, підтримка та 

сприяння в реалізації волонтерських проєктів, спрямованих на заохочення 

молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних, творчих ініціатив на 

благо України. 

Долінговська С.М., класний керівник 111 навчальної 

групи 

4. Формування лідерських якостей студентів шляхом залучення їх до розвитку 

студентського самоврядування. 

Сторожинська Д.В., класний керівник 132 навчальної 

групи 

 

Червень 2023 року 

Орієнтовний план роботи 
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1. Погодження плану-сценарію випускного заходу. 

Заступник директора з виховної роботи 

2. Аналіз проведення виховної роботи у 2022-2023 навчальному році, оцінка її 

ефективності. Визначення виховної проблеми, основних завдань на 2023-2024 

навчальний рік. 

Заступник директора з виховної роботи 


