
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області 

_____________ О. ПАРЖНИЦЬКИЙ 

«10» грудня 2020 року 

План 

проведення обласного онлайн-семінару  

голів об’єднань класних керівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області 

 

Дата проведення: 17 грудня 2020 року 

Місце проведення: платформа Zoom 

Початок роботи: 10.00 

 

Координатор обласного онлайн-семінару – Линник Д.І., методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 

Модератор обласного онлайн-семінару – Гритчина С.А., методист 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області. 

 

Тема: «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і 

працездатного учнівського колективу»  

 

1. Відкриття онлайн-семінару. 

Линник Дар’я Ігорівна, методист Науково-

методичного центру професійно-технічної 

освіти у Запорізькій області. 

2. Класний керівник – поклик, виклик, реалії сьогодення. 

Бут Ганна Вікторівна, класний керівник, 

викладач німецької мови, біології та 

громадянської освіти Державного 

навчального закладу «Мелітопольський 

професійний аграрний ліцей». 

3. Формування творчого потенціалу учнівської групи (з досвіду роботи). 

Джерелейко Людмила Володимирівна, 

заступник директора з виховної роботи 

Державного навчального закладу 

«Мелітопольський багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти»;  

Орлинська Світлана Петрівна, класний 

керівник, викладач української мови та 

літератури Державного навчального закладу 



«Мелітопольський багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти». 

4. Здоровий спосіб життя – складова життєвих компетенцій учнівської 

молоді ЗП(ПТ)О. 

Федотова Лариса Олександрівна, класний 

керівник, викладач хімії та біології 

Державного навчального закладу 

«Запорізький центр професійно-технічної 

освіти водного транспорту». 

5. Створення ситуації успіху – шлях до особистісного зростання здобувачів 

освіти. 

Катаєва Ольга Петрівна, голова 

методичної комісії класних керівників, 

викладач біології  і екології, голова 

методичної комісії класних керівників 

Державного навчального закладу 

«Бердянський центр професійно-технічної 

освіти».  

6. Ресурси у професійній діяльності: профілактика емоційного та 

професійного вигорання класного  керівника. 

Колтунова Надія Валеріївна, практичний 

психолог Державного навчального закладу 

«Мелітопольський багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти». 

7. Підведення підсумків онлайн-семінару. Обговорення заходу.  

Линник Дар’я Ігорівна, методист Науково-

методичного центру професійно-технічної 

освіти у Запорізькій області. 

 

За результатами проведеного онлайн-семінару спікерам буде виданий 

сертифікат (обсягом 2 години). 
 

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням:  

https://forms.gle/7FthRLdKuY9YAnva6  

 
 

 

 

 

 

 

Методист НМЦ ПТО  

у Запорізькій області                Дар’я ЛИННИК 

https://forms.gle/7FthRLdKuY9YAnva6

