
«Затверджую» 

Соціальний педагог 

_______________ (Л.О. Павлова) 

«____» ____________ 2022р 

План 

Роботи методичної комісії класних керівників 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№п/п 

Назва Дата 

проведення 

Хто відповідає 

 

1 

1. Розгляд плану роботи методичної 

комісії класних керівників. 

2. Розгляд планів виховної роботи 

класних керівників студентських груп. 

3. Опрацювання методичних 

рекомендацій з питань організації 

виховної роботи. 

 

 

 

31.08.2022 

Лебідь М.І. 

 

Класні 

керівники 

Павлова Л.О 

 

2 

1. Адаптація студентів 1 курсу до 

навчання в коледжі та проживання в 

гуртожитку. 

2. Організація виховної роботи в 

умовах війни та дистанційного 

навчання. 

3. Виконання основних позицій Закону 

«Про дотримання норм суспільної 

моралі» 

4. Обговорення проведення виховних 

заходів. 

Жовтень Класні 

керівники 

 

Практичний 

психолог 

 

Клименко О.В. 

 

3 

1. Пост воєнний синдром. 

(поради психолога) 

2. Організація патріотичного та 

громадянського виховання  

- один з пріоритетних напрямків 

виховання. 

3. Про безпеку поведінки студентів під 

час навчально-виховного процесу та 

побуті в умовах воєнного стану. 

4. Обговорення проведення виховних 

заходів. 

Грудень Демченко І.А. 

 

Лебідь М.І. 

 

 

 

Лисак В.А. 

 

4 

1. Правова освіта та виховання – 

основа формування нового, вищого 

рівня правової культури особливості 

 

Лютий 

 

Ільченко В.М. 

 

 



  

                              Голова комісії:                       (Лебідь М.І.) 

 

студента. 

2. Вивчення досвіду роботи Небесного 

А.М. Тема досвіду роботи 

«Утвердження патріотичних цінностей 

переконань і поваги в студентської 

молоді до культурного та історичного 

минулого України» 

3. Обговорення проведення всіх явних 

годин. 

Лютий-

травень 

 

 

 

Яворська Л.А. 

Павлова Л.О. 

Лебідь М.І. 

 

5 

1. Формування в студентів свідомого 

ставлення до власного здоров’я 

навичок беззахисної поведінки. 

2. Організація виховного процесу на 

основі вивчення і розвитку 

індивідуальних особливостей 

студентів. 

3. Сучасні виховні технології та моделі 

органів студентського самоврядування. 

4. Обговорення проведених заходів. 

Квітень Бойко Н.О. 

 

 

Окіпняк Г.Й. 

 

 

 

Сокирко С.О. 

 

6 

1. Утвердження патріотичних 

цінностей, переконань і поваги в 

студентської молоді до культурного та 

історичного минулого України. 

2. Виховання творчої самостійної, 

креативної особистості. 

3. Аналіз роботи циклової комісії 

класних керівників за навчальний рік. 

4. Обговорення проведених виховних 

заходів. 

Червень Небесний А.М. 

 

 

 

Потабенко О.А. 

 

Лебідь М.І. 


