
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

13.09.2016                                 м. Дніпро                   №  42 

 

Про організацію роботи  

Школи класного керівника  

 

На виконання Концепції з національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, затвердженої наказом  МОН України від 16.06.2015 № 641 у 

частині запровадження нової моделі виховної роботи серед учасників 

навчально-виховного процесу, формування патріотизму та єдиної 

національної ідеї, активної громадянської позиції, лідерства, розвитку 

творчих обдарувань з метою  впровадження випереджуючих дій педагогів з 

недопущення негативних проявів в учнівському середовищі  та  підвищенню 

професійного рівня класних керівників ПТНЗ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Організувати  у 2016-2017 навчальному році роботу Школи класного 

керівника на базі кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області                

(м. Кривий Ріг). 

 2. Затвердити Положення та план роботи Школи класного керівника, 

що додаються. 

 3. Призначити керівником Школи класного керівника методиста НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області Керницьку Тамару Василівну.  

 4. Керівнику Школи: 

- укомплектувати склад слухачів Школи до 01.10. 2016; 

- забезпечити реалізацію плану роботи Школи у 2016-17 н.р.  

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу кабінетом 

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Зозулю Н.В. 
 
 

 

 

      Директор                                                                В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

                                                                              від  13.09.2016 № 42 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Школу класного керівника  

  

1. Загальні положення 

1.1.  Дане Положення визначає нормативно-правові  основи функціонування 

 Школи класного керівника (далі -  Школа). 

1.2. Школа – це складова системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів міста в 

міжатестаційний період.  

1.3. Школа створена на базі кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, 

вона об’єднує молодих класних керівників та майстрів виробничого 

навчання ПТНЗ міста Кривий Ріг, покликана полегшити психологічну та 

професійну адаптацію педагогів. До роботи з деяких питань можуть 

залучатися інші педагоги.  

1.4. Школа створюється наказом директора НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

області на початку навчального року. Заняття проводяться  раз на місяць.  

1.5. У своїй діяльності Школа керується Конституцією України, Конвенцією 

ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про загальну 

середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про 

класного керівника навчального закладу системи загальної середньої 

освіти (наказ МОН України від 29.06.2006 № 489), Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН 

України від 16.06.2015 року) та іншими законодавчими і нормативно-

правовими актами України. 

 

2. Мета та завдання Школи 

- Підвищення педагогічної майстерності молодих педагогів.  

- Навчання плануванню, організації й аналізу виховної роботи в групі. 

- Поглиблення психолого-педагогічних та методичних знань педагогів 

через залучення їх до науково-практичних семінарів, професійних 

тренінгів, організації самоосвіти.  

- Відпрацювання прийомів педагогічної техніки, надання допомоги в 

розробці власних методик педагогічної діяльності. 

- Надання індивідуально-консультативної допомоги.   

 

 

 

 



3. Основні форми роботи Школи 

Семінари, практикуми, тренінги, інструктивно-методичні наради, 

відвідування відкритих виховних заходів, круглі столи, майстер-класи, 

індивідуальні консультації, участь в міських методичних семінарах, творчі 

звіти, презентації інновацій, вивчення перспективного педагогічного досвіду, 

лекції, зустрічі з психологами, дистанційні курси тощо.  

 

4. Основні напрямки діяльності Школи 

- Ознайомлення з нормативно-правовою базою. 

- Практичне вивчення основ діагностики, прогнозування, планування 

організації виховної роботи. 

- Відпрацювання практичних навиків з організації індивідуальної роботи 

з учнями, групових форм виховної роботи 

- Організація роботи з батьками, профорієнтаційна робота. 

- Національно-патріотичне виховання учнівської молоді. 

- Превентивне, естетичне, трудове виховання молоді тощо.  

 

5. Права й обов’язки слухачів Школи 

5.1. Слухачі Школи мають право:  

- отримувати кваліфікаційну допомогу з питань організації навчально-

виховного процесу;  

- брати участь у плануванні роботи Школи, вносити пропозиції щодо 

тематики засідань;  

- особистим прикладом сприяти цікавій та різноманітній роботі;  

- брати участь в аналізі роботи.   

5.2. Слухачі Школи зобов’язані:  

- регулярно відвідувати засідання Школи; 

- виконувати доручення в рамках реалізації плану роботи Школи. 

5.3. Слухачі й керівник Школи несуть відповідальність за виконання 

поставлених перед ними завдань, функцій та обов’язків.  

 

6. Документація Школи 

6.1. План роботи Школи на навчальний рік включає: графік проведення 

занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих 

звітів педагогів. Протягом навчального року проводиться не менше 3-х 

занять. 

6.2. Всі роботи, проекти слухачів Школи поверненню не підлягають. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                          Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

                                                                              від  13.09.2016 № 42 

 

 
ПЛАН  

роботи Школи класного керівника на 2016-2017 н.р. 

 

 

Керівник Школи: Керницька Т.В., методист НМЦ ПТО 

 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Дата та місце 

проведення 
Відповідальні 

1 

Організаційне засідання Школи класного 

керівника. Практичне заняття «Планування 

роботи класного керівника» 

28.09 

КрК НМЦ ПТО  

Керницька Т.В. 

2 

Проблемний семінар  

«Національно-патріотичне 

самоствердження особистості в умовах 

соціальних змін, виховання соціально 

значущих якостей особистості»  

26.10 

КПГМЛ 

Керницька Т.В. 

 

Клещенко І.М. 

3 

Практичний семінар  

«Психолого-педагогічна взаємодія з 

органами учнівського самоврядування. 

Формування соціально-активної 

особистості засобами учнівського 

самоврядування» 

25.11 

КЦПОММ 

 

Керницька Т.В. 

 

Грек І.О. 

4 

Семінар-тренінг  

«Позаурочна діяльність як чинник 

мотивації учнів до життєвого 

проектування»  

06.12 

КПЛ 

Керницька Т.В. 

 

Падеріна Т.М. 

5 

Психолого-педагогічний семінар 

«Діалог між учнем і вчителем. Як 

уникнути бар’єрів у педагогічному 

спілкуванні»  

10.01 

КПБЛ 

Керницька Т.В. 

 

Золота Т.С. 

6 

Практичний семінар  

«Створення оптимальних умов для 

творчого розвитку учнів як ключової ідеї 

креативної освіти»  

16.02 

КПГЕМЛ 

Керницька Т.В. 

 

Тосенко І.В. 

7 

Аукціон ідей  

«Мистецтво надихати. Позитивне 

мислення – важливий фактор 

життєтворчості особистості»  

16.03 

КНВЦ 

Керницька Т.В. 

 

Кісліченко В.М. 

8 
Заняття з елементами тренінгу  

«Формування іміджу сучасного класного 

керівника»  

12.04 

КПГТЛ 

Керницька Т.В. 

 

Скрипник Л.М. 

9 

Підсумкове засідання. Захист курсових 

проектів , вручення сертифікатів слухачів 

школи 

18.05 

КрК НМЦ ПТО 

Керницька Т.В. 

 

 


