
Каталог  учебной дисциплины  (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Технологии работы классного 
руководителя 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 2 
Семестр обучения 3 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

34 

лекционные 20 
семинарские  
практические 14 
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2 

Содержание дисциплины 
Содержание программы отражает концептуальные подходы к организации 
воспитательного процесса в современном учебном учреждении, сущность и 
специфику деятельности классного руководителя. 
Цель дисциплины – формирование у будущих учителей целостного 
представления о классном руководстве, вооружение их умениями, 
необходимыми для эффективной организации воспитательного процесса с 
обучаемыми и классным коллективом. 
Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов системы знаний о функциональных 
обязанностях и основных направлениях деятельности классного 
руководителя; 
– знакомство студентов с лучшими образцами воспитательной деятельности 
учителей-лидеров; 
– вооружение будущих учителей умениями организации жизнедеятельности 
классного коллектива, планирования работы, осуществления 
воспитательного процесса. 
Акцентируется внимание на стратегии и тактике работы классного 
руководителя на разных этапах формирования классного коллектива, 
технологиях подготовки и проведения воспитательных мероприятий, 
планирования воспитательной работы с классным коллективом, проведения 
педагогического мониторинга, а также основных направлениях и формах 
взаимодействия классного руководителя с семьей. 
 

И.о. заведующего кафедрой педагогики                                         И.А. Царик  
  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Тэхналогіі работы класнага кіраўніка  

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 2 
Семестр навучання 3 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

34 

лекцыйныя 20 
семінарскія  
практычныя 14 
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 2 

Змест дысцыпліны 
Змест праграмы адлюстроўвае канцэптуальныя падыходы да арганізацыі 
выхаваўчага працэсу ў сучаснай навучальнай установе, сутнасць і спецыфіку 
дзейнасці класнага кіраўніка. 
Мэта дысцыпліны - фарміраванне ў будучых настаўнікаў цэласнага ўяўлення 
пра класнае кіраўніцтва, ўзбраенне іх ўменнямі, неабходнымі для 
эфектыўнай арганізацыі выхаваўчага працэсу з навучэнцамі і класным 
калектывам. 
Задачы дысцыпліны: 
- фарміраванне ў студэнтаў сістэмы ведаў аб функцыянальных абавязках і 
асноўных напрамках дзейнасці класнага кіраўніка; 
- знаёмства студэнтаў з лепшымі ўзорамі выхаваўчай дзейнасці настаўнікаў-
лідэраў; 
- ўзбраенне будучых настаўнікаў ўменнямі арганізацыі жыццядзейнасці 
класнага калектыву, планавання працы, ажыццяўлення выхаваўчага працэсу. 
Акцэнтуецца ўвага на стратэгіі і тактыцы работы класнага кіраўніка на 
розных этапах фарміравання класнага калектыву, тэхналогіях падрыхтоўкі і 
правядзення выхаваўчых мерапрыемстваў, планавання выхаваўчай работы з 
класным калектывам, правядзення педагагічнага маніторынгу, а таксама 
асноўных напрамках і формах узаемадзеяння класнага кіраўніка з сям'ёй. 
 
 
В.а. загадчыка кафедры педагогікі                                         І.А. Царык  
 
 


