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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Однією із форм підвищення рівня виховної роботи на відділах є 

організація в коледжі постійно діючого семінару класних керівників. На його 

засіданнях обговорюються актуальні питання, проблеми виховання молоді, 

організації побуту і культурного дозвілля здобувачів освіти, форми і методи 

роботи класних керівників з активами груп, узагальнюється їх досвід з питань 

організаційної роботи в студентських колективах та індивідуальних підходів 

до особистості. 

Ця організаційна форма має на меті допомогти класному керівнику 

перетворити студентську групу на колектив, створити в ньому середовище для 

напруженої навчальної праці, підвищити відповідальність кожного здобувача 

освіти за своє навчання, виховувати у здобувачів освіти непримиримість до 

порушення навчальної дисципліни, до аморальних і протиправних учинків. 

Семінар класних керівників надає їм методичну допомогу у плануванні 

і проведенні виховної роботи, у підвищенні їх кваліфікації, здійснює 

керівництво їх діяльністю, надає можливість вивчати інноваційні педагогічні 

технології всебічного і професійного виховання майбутніх фахівців. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА 

Семінар націлює класних керівників на комплексне вирішення питань 

виховання здобувачів освіти. Він працює як колективний дорадчий орган при 

директорові, рішення якого носять рекомендаційний характер. Діяльність 

семінару класних керівників здійснюється на підставі Концепції виховної 

роботи коледжу і цього Положення. Зміст діяльності визначається такими 

основними документами: законами України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Концепцією виховання дітей і молоді в національній 

системі освіти», «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті», а також положеннями, розробленими структурними підрозділами 

коледжу. 

Завдання семінару: 

сприяти виробленню у класних керівників практичних навичок 

організаторської роботи з підвищення успішності здобувачів освіти, з 

формування у них високих професійних якостей, любові до обраного фаху; 

створювати умови для вивчення, узагальнення і поширення передового 

досвіду виховної роботи. 
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До участі в семінарі залучаються всі класні керівники коледжу. Склад 

оформлюється наказом директора на початку кожного навчального року. 

Керівництво семінаром покладається на практичного психолога. 

На початку навчального року керівник семінару складає план його 

роботи. 

Планом занять семінару класних керівників передбачається здійснення 

таких напрямків виховної роботи в групах: 

національно-патріотичне виховання, 

моральне та правове виховання, 

естетичне виховання, 

трудове виховання, 

фізичне виховання, 

екологічне виховання, 

сімейно-родинне виховання, 

робота із здобувачами освіти, що проживають у гуртожитку та приватних 

квартирах, 

робота з батьками, 

індивідуальна робота із здобувачами освіти. 

Заняття семінару класних керівників плануються 4-5 разів на рік. 

Класні керівники груп на семінарах звітують про свою роботу, вносять 

пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу в коледжі. 

 

 

 

 

 

 

 
Положення розглянуто  
на засіданні навчально-методичної ради, 
протокол № 10 від 07.06.2021 р. 

 
 


