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Положення 
про методичне об'єднання 

класних керівників 

Методичне об'єднання класних керівників-це структурний підрозділ 
внутрішньої системи управління виховним процесом коледжу, який 
координує організаційну роботу класних керівників. 

1. Основні завдання методичного об'єднання класних керівників: 
- сприяння становленню та розвитку системи виховної роботи в групах; 
- підвищення теоретичного, науково-практичного рівня підготовки класних 

керівників по питаннях педагогіки, психології, теорії та практики 
виховної роботи; 

- формування єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації 
особистості студентів; 

- оволодіння класними керівниками сучасними виховними технологіями та 
знанням сучасних форм і методів роботи; 

- координування планування, організації та аналізу виховних заходів у 
коледжі; 

- вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду 
роботи класних керівників. 

2. Функції методичного об'єднання класних керівників: 
- організація вивчення та засвоєння класними керівниками сучасних 

технологій виховання, форм та методів виховної роботи; 
- обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників, 

матеріалів узагальнення досвіду класних керівників; 
- координація виховної діяльності класних керівників та організація їх 

взаємодії у виховному процесі; 
- організація колективного планування виховної роботи і колективного 

аналізу життєдіяльності в студентських групах; 
- оцінювання роботи членів об'єднання, клопотання перед адміністрацією 

коледжу про заохочення кращих класних керівників. 



3. Методичне об'єднання класних керівників веде таку документацію: 
- список членів методичного об'єднання; 
- річний план роботи методичного об'єднання; 
- протоколи засідань; 
- інструктивно-методичні документи стосовно виховної роботи класних 

керівників у групах. 

4. Функціональні обов'язки керівника методичного об'єднання класних 
керівників: 

Відповідає: 

- за планування, підготовку та ведення діяльності методичного об'єднання; 
•• за своєчасне складання документації та звітності про роботу об'єднання. 

Організує: 

- взаємодію класних керівників-членів методичного об'єднання між собою 
та Іншими підрозділами коледжу: 

- відкриті заходи, семінари, конференції, засідання методичного 
об'єднання; 

- вивчення, узагальнення та використання на практиці передового 
педагогічного досвіду роботи класних керівників; 

- консультації по питаннях виховної роботи класних керівників; 
- планування, організація та аналіз виховних заходів в студентських 


