
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ м. БЕРЕСТЕЧКО 

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ №1 

Засідання методичного об’єднання класних керівників 

м. Берестечко                                                                         06 вересня 2017 року 

Засідання проводила заступник директора з виховної роботи Власюк Ю. В. 

Присутні – директор школи, заступник з НВР, класні керівники 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про найефективніші форми та методи виховної роботи на основі 

аналізу діяльності за 2016-2017 н. р. 

2. Обговорення плану заходів згідно затвердженої Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

3. Визначення основних напрямів методичної і виховної роботи на 2017-

2018 н.р. 

4. Планування виховної роботи з класом на 1 семестр. 

 

СЛУХАЛИ 

Власюк Ю. В., заступника директора з виховної роботи, яка проаналізувала 

систему виховної роботи у школі, найефективніші форми та методи за 2016-

2017 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Біловолова В. М., педагог-організатор, яка коротко 

проаналізувала роботу козацької республіки ім.. Б. Хмельницького, 

наголосила, що доручення у козацькій республіці учні виконують вчасно і 

добре. Саме пошукова робота допомагає дітям бути більш відповідальними і 

обізнаними (вивчають побут і життя кошових отаманів, гетьманів України). 

Валентина Миколаївна запропонувала визнати роботу класних керівників 

задовільною.  



Левчук В. Ф. класний керівник 7 класу, яка виступила з пропозицією 

створення динамічних груп, адже це дасть змогу частіше обговорювати 

проблемні питання певних вікових категорій і сприятиме удосконаленню 

виховної роботи. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу класних керівників за 2016-2017 н. р. вважати задовільною. 

2. Створити три динамічні групи згідно вікових категорій учнів. 

 

Класоводи 1-4 класів  

Тема «Умови успішного виховання дітей у родині» 

Завдання : психолого-педагогічна діагностика молодших школярів;  

Формування дружного колективу; співпраця з батьками і створення 

спільного виховного процесу. 

 

Класні керівники 5-7 класів  

Тема: «Сутність і особливості розвитку особистості» 

Завдання: впровадження різноманітних методів для підвищення рівня 

вихованості підлітків; роль родинного виховання у формуванні 

особистості допомога у формуванні власного світогляду підлітків. 

 

Класні керівники 8-11 класів  

Тема «Формування у старшокласників високої громадянської 

активності та національної свідомості» 

Завдання: формування у школярів готовності до вибору професії ; 

усвідомлення школярами їх громадянської позиції; допомога у 

подальшому навчанні та працевлаштуванні. 

 

3. Затвердити план МО класних керівників на 2017-2018 н. р. 

 

СЛУХАЛИ: Власюк Ю. В., заступника директора з виховної роботи, 

яка зачитала план виховних заходів згідно Концепції національно-

патріотичного виховання школярів. 

ВИСТУПИЛИ: Юхимчук О. І., класний керівник 10 класу, яка 

запропонувала залишити без змін план виховних заходів з національно-

патріотичного виховання. 



УХВАЛИЛИ: План заходів згідно Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді затвердии і залишити без 

змін. 

 

СЛУХАЛИ: Михалюк В. В. соціального педагогі, яка розповіла про 

формування соціального паспорту школиі запропонувала до оформити 

і здати соціальні паспорти класів до 12 вересня 2017 року. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Оформити соціальні паспорти класів до 12 вересня 2017 року. 

 

 

 

Голова засідання                                                          Ю. В. Власюк 

 

Секретар                                                                       В. М. Біловолова  

 

 


