


 

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: 

 

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, толерантної 

особистості студента шляхом впровадження інноваційних технологій 

виховання». 

Завдання методичного об’єднання: 

 

- впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи; 

- реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді; 

- впровадження громадянської освіти; 

- удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи у 

закладі вищої; 

- вивчення й узагальнення кращого досвіду класних керівників; 

- здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в 

академічних групах. 

 

Основний зміст роботи методичного об’єднання: 

 

- удосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в 

коледжі; 

- вивчення інноваційних форм і методів роботи класних керівників 

академічних груп; 

- вдосконалення методичного забезпечення роботи класних керівників 

груп та вихователя гуртожитку; 

- вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду 

переможців  регіонального  і Всеукраїнського етапів конкурсу «Куратор 

року - 2018», проведеного ДУ «НМЦ «Агроосвіта» серед ЗВО І-ІІ р.а.; 

- забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в 

академічних  групах; 

- організація і проведення відкритих виховних заходів; 

- підведення підсумків роботи класних керівників за семестр та організація 

конкурсу «Куратор року»; 

- створення сприятливих умов для реалізації громадянської освіти. 

 

Засідання методичного об’єднання: 

 

Засідання №1 
 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік. 

2. Визначення пріоритетів у роботі методичного об’єднання  та роботі класних 

керівників по вихованню здобувачів освіти  у 2019/2020 навчальному році. 

3. Ознайомлення з наказом МОН України № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року 

«Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 

навчальному році», листом  МОН України № 1/9-462 від 18.07.20 року «Про 
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пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/20 

навчальний рік» та листом МОН України від 23.08.2019 № 1/9-531 «Щодо 

ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 

2019/20 навчальному році». 

4. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 

2019/2020 навчальний рік. 

5. Розгляд графіка проведення класними керівниками відкритих виховних 

годин. 

                                                                                         Серпень.  

            Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г., 

            заступник директора з виховної роботи Сиротенко А.О. 

 

Засідання №2 

 

1. Діагностика студентського колективу коледжу. Складання соціальних 

паспортів груп. Формування «групи ризику». 

2. Методичні рекомендації щодо роботи класних керівників, викладачів, 

вихователя гуртожитку зі студентами 1-го курсу в період адаптації їх до 

освітньо-виховного процесу у коледжі. 

3. Методичні рекомендації щодо організації роботи класних керівників зі 

студентським активом груп та батьками. 

4. Про підготовку та проведення конкурсу «Коледж має таланти» серед груп 1-

го курсу. 

5. Розгляд сценаріїв, методичних розробок відкритих виховних заходів класних 

керівників. 

                                                                                        Вересень.  

            Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г., 

            методист Заболотна А.Г., художній керівник Шмарко Н.В. 

 

Засідання №3 

 

1. Організація та проведення спартакіади, легкоатлетичного кросу пам’яті 

Сергія Лантушенка, декади правових знань. Популяризація здорового способу 

життя серед здобувачів освіти.  

2. Методичні орієнтири правового та превентивного виховання молоді.  

3. Аналіз результатів співпраці класного керівника з викладачами та батьками 

здобувачів освіти по попередженню пропусків занять та покращенню 

успішності. 

4. Розгляд сценаріїв, методичних розробок відкритих виховних заходів класних 

керівників. 

 

                                                                                             Листопад.  

          Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г.,                         

керівник фізичного виховання Снісар І.П., викладач правознавства 

           к.ю.н. Берегеля І.М. 
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Засідання №4 

 

1. Методичні посиденьки «Форми та методи формування національної 

свідомості та самосвідомості студентської молоді». Обмін досвідом класних 

керівників Іваненко Н.В., Вінник І.В., Смолянчук Н.В. 

2. Огляд нових надходжень педагогічної, методичної літератури та публікацій 

періодичних видань з питань національно-патріотичного  виховання молоді. 

3. Рейтинг класних керівників та академічних груп за результатами роботи в 1-

му семестрі 2019/2020 навчального року. 

4. Пріоритетні завдання у роботі класних керівників, вихователя гуртожитку, 

психолога, співробітників бібліотеки у 2-му семестрі 2019/2020 н.р. 

 

                                                                                                    Січень. 

              Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г.,                                                                                                     

заступник директора з виховної роботи Сиротенко А.О., класні керівники груп, 

завідувач бібліотеки Горніч Н.В. 

 

Засідання №5 

 

1. Методичний фестиваль класних керівників. Презентація досвіду класних 

керівників, які атестуються. 

2. Індивідуальна робота класного керівника, вихователя, психолога зі 

студентами - сиротами, інвалідами, дітьми учасників бойових дій на Сході 

України та тимчасово переміщеними особами. Обмін досвідом. 

3. Поради психолога. Як зарадити собі у складних ситуаціях на занятті, при 

спілкуванні зі студентами, батьками. Нестандартні прийоми. 

 

                                                                                                    Березень. 

              Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г.,                                                                                                     

заступник директора з виховної роботи Сиротенко А.О., класні керівники груп, 

психолог. 

Засідання №6 

 

1. Круглий стіл «Нові форми роботи  класного керівника зі студентами групи». 

2. Використання можливостей молодіжних організацій коледжу та міста для 

посилення ролі громадянського й духовно-морального виховання студентів. 

3. Особливості роботи класного керівника, психолога і вихователя гуртожитку 

в період підготовки студентів до ДПА із загальноосвітніх предметів та до 

літньої екзаменаційної сесії. 

                                                                                                    Травень. 

              Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г.,                                                                                                     

заступник директора з виховної роботи Сиротенко А.О., класні керівники груп, 

психолог. 

Засідання №7 

 

1. Аналіз результатів конкурсу «Класний керівник року» та рейтингових оцінок 

академічних груп за 2-й семестр навчального року. 



2. Підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників у 2019/2020 

навчальному році. 

3. Пропозиції до перспективного плану виховної роботи зі студентами груп на 

наступний навчальний рік. 

4. Пропозиції до плану  роботи  методичного об’єднання  класних керівників у 

2020/2021 навчальному році. 
 

                                                                                                    Червень. 

              Голова методичного об’єднання к.е.н., викладач-методист Вдович В.Г.,                                                                                                     

заступник директора з виховної роботи Сиротенко А.О., класні керівники груп 

 

 

 


