
План роботи 

Циклової методичної комісії класних 

керівників та кураторів  
 

№ 

п/п 

Зміст Відповідальні 

Засідання І 

Основні напрямки методичної та виховної роботи 

ЦМК класних керівників та кураторів у 2021-2022 н.р. 

Вересень 

1 Визначення основних напрямків   виховної 

роботи закладу на 2021/2022 н. р. 

      

Голова МК 

Менделюк  Т.М. 

2 Ознайомлення з нормативно-правовими 

документами, Листами та наказами МОНУ в 

галузі освіти на  2021/2022 н. р. Опрацювання 

Методичних рекомендацій з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 

2021/2022 навчальному році 

 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Коренчук Т.Ю. 

3 Корегування та затвердження плану роботи ЦК 

класних керівників і кураторів на  2021/2022н. р. 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Коренчук Т.Ю. 

 Засідання ІІ 

Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його 

подолання. 

Жовтень 
 

1  Обговорення методичної літератури з теми 

засідання. 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Коренчук Т.Ю. 

 
2 Доповідь «Причини виникнення булінгу та його 

наслідки». 

 

Психолог,  

Хитра І.О. 

3 Виступ «Профілактика насильницьких та 

агресивних форм поведінки серед учнівської 

молоді» молоді. 

Класний керівник 34 

групи, Домальчук 

С.В. 



4 Палітра досвіду роботи класних керівників з 

теми засідання. 

Члени комісії 

Засідання ІІІ 

Гендерна освіта 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання III 

Компетентнісно орієнтований підхід до виховання учнів та 

студентів 

 

Листопад 

1 Система роботи класного керівника з 

профорієнтації здобувачів освіти 

«Підприємливість та фінансова грамотність. 

Заступник директора 

з виховної роботи, 

Коренчук Т.Ю. 

2 Виступ. Роль гендерної освіти у вихованні 

здорової свідомої особистості.  

Класний керівник 31 

групи, Смокович 

О.П. 

3 Тематична дискусія. Особистість педагога, його 

роль у відтворенні гендерних стереотипів учнів. 

Класні керівники та 

куратори 

Засідання IV 

Учнівське самоврядування: за і проти 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груден 

Грудень 

1 Доповідь: «Роль керівника групи з підвищення 

рівня вихованості здобувачів освіти» 

 

Класний керівник  

19-К групи,  

Остапук Н.Г. 

2 Аналіз індивідуальних особливостей учнів та 

студентів першого курсу. 

 

Класні керівники та 

куратори 

3 

 

Організація роботи класного керівника з 

викладачами предметниками з профілактики 

відхилень у поведінкці учнів та студентів. 

 

Заступник директора 

з виховної роботи, 

Коренчук Т.Ю. 

 
Засідання V 

Удосконалення родинного виховання 

Січень 

1 Доповідь «Спільна робота 

громадськості, коледжу і сім'ї у становленні 

особистості». 

 

Класний керівник  

26 групи,  

Мацерук С.С  

 

2 Проблемний стіл за участю батьків «Умови 

успішного виховання дітей у родині» 

Класні керівники та 

куратори 



Засідання VI 

Формування патріотичної компетентності учнівської молоді. Сучасний 

погляд на патріотичне виховання. 

Лютий 

 
1 Доповідь «Виховання громадянина-патріота в 

педагогіці В.О.Сухомлинського та в сучасній 

освітній практиці» 

 

Класний. керівник 31 

групи,  

Невірець О.В. 

 

 

2 Роль громадських організацій у патріотичному  

вихованні молоді. 

 

Куратор 45-М групи,  

Оласюк Я.В. 

3 Обговорення відкрити виховних заходів по 

патріотичному вихованню. 

 

Класні керівники та 

куратори 

Засідання VII 

Запобігання втраті учнівською молоддю життєвих цінностей 

Березень 

 

 
1 Рекомендації щодо організації психолого-

педагогічного супроводу здобувачів освіти, які 

потребують додаткового захисту та  опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Психолог 

2 Особливості проявів  депресивних станів в учнів 

та студентів.  

 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Коренчук Т.Ю. 

3 Ознайомлення з методичним посібником 

«Небезпечні квести для дітей:профілактика 

залучення /Методичні рекомендації.-К.: ТОВ 

Агенство «Україна», 2017-76 с  

 

Голова МК 

Менделюк Т.М. 

4 Чому і як підлітки потрапляють під тиск 

деструктивних релігійних впливів. 

Психолог 

Засідання VIII 

Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способів розв'язування конфліктів 

Квітень 

 

. 

1 Вплив духовно-морального виховання на 

формування дружніх відносин в колективі. ( з 

досвіду роботи). 

 

Керівники груп 

2 Система роботи класного керівника по 

формуванню в учнів культури поведінки та 

спілкування. 

 

Класний. керівник  

20 групи,  

Деміх І.В. 



3 Практикум «Привіт, я - конфлікт!» 

 

Психолог 

4 Доповідь «Формування культури 

міжконфесійних відносин та етнічної 

толерантності серед молоді». 

 

  

Матюк Л.В. 

Засідання IX 

Формування природничо-екологічної компетентності учнів ліцею, 

озброєння їх досвідом розв’язання екологічних проблем 

Травень 

 

 
1 Актуальність екологічного виховання в умовах 

сьогодення. 

 

Класний керівник 14 

групи, Хомич Н.Л. 

2 Обговорення годин спілкування на дану 

тематику. 

 

Заступник директора 

з виховної роботи, 

Коренчук Т.Ю. 

3 Екологічна свідомість та культура як складова 

гармонійного розвитку, формування цілісної 

картини світу та життєвої компетентності учнів 

ліцею (доповідь). 

 

Голова ЦМК, 

Менделюк Т.М. 

Засідання X 

Підсумкове засідання 

Червень 

1 Аналіз роботи класних керівників та кураторів 

навчальних груп  у 2021-2022 н.р. 

 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи, 

Коренчук Т.Ю. 

 

2 Про виконання плану роботи методичної комісії 

класних керівників та кураторів навчальних 

груп у 2021-2022 навчальному році. 

 

Голова МК 

Менделюк Т.М. 

3 Обговорення проекту плану методичної роботи 

на наступний навчальний рік. 

Члени комісії 

 


