
ПЛАН РОБОТИ 

методичної комісії класних керівників та майстрів виробничого 

навчання з питань виховної роботи 

Методична мета комісії: «Особистісне зростання  педагогічної майстерності 

майстра виробничого навчання  та класного керівника - шлях до успішної 

підготовки всебічно розвинутого кваліфікованого робітника» 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

 виконання 

1 1. Вивчення нормативних 

документів МОН України, 

Департаменту науки і освіти ХОДА 

з питань удосконалення методів 

виховної роботи. Наказ МОН 

України від 08.04.2016 № 405 «Про 

затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо 

протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 р.» 

30.08.2016  

 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

 

 

 

 

2. Ознайомлення з листом МОН 

України «Про методичні 

рекомендації з питань організації 

виховної роботи у навчальних 

закладах на 2016-2017н.р.» від 

25.07.2016 № 2.1/10-1828 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

3. Розгляд Методичних 

рекомендацій щодо проведення 

Першого уроку в 2016-2017н.р. на 

тему: «Від проголошення 

Незалежності до нової України» 

 

Методист 

Шевченко О.С. 

 

 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

 

4. Обговорення плану роботи 

методичної комісії на 2016-2017 

навчальний рік. План проведення 

загальноліцейних заходів, 

відкритих виховних годин та 

створення проектів 

5. Підведення підсумків огляду-

конкурсу «Краща група року» за 

2015-2016 н.р. 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

2 1. Корегування  Положення про 

проведення огляду-конкурсу 

«Краща група року» 

30.09.2016 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

 

2. Ознайомлення майстрів в/н та 

класних керівників з питань 

соціального захисту учнів. 

Соціальний паспорт ліцею 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 



3. Інструктивне заняття щодо 

організації роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти 

Інженер з ОП 

Діброва К.П. 

 

 

 

4. План та завдання виховної роботи 

з учнями, які мешкають у 

гуртожитку 

Вихователь 

Ярошенко М.В. 

3 1. Інформаційний банк даних про 

зайнятість учнів у позаурочний час. 

Участь у роботі різнопланових 

гуртків та спортивних секцій в ліцеї 

та за його межами 

25.10.2016  

 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

майстри в/н, 

кл. керівники 

 

2. Психологічний тренінг  «Привіт! 

Я – конфлікт». Розв’язання 

конфліктних ситуацій у групі 

Представник БФ 

Ла-Страда 

Україна 

4 1. Обговорення підготовки, 

організації та проведення Тижня 

вихованості (05-09.12.2016) 

29.11.2016  Голова мк 

Каліненко С.Д. 

 

 

2. Профілактика правопорушень і 

злочинів серед учнів ліцею  

Голова штабу 

профілактики 

правопорушень 

3. З досвіду роботи класного 

керівника щодо організації 

учнівського самоврядування 

Кл. керівник     

Коваленко Т.В. 

5 1. Робота щодо ведення табелів 

успішності учнів за І семестр 

27.12.2016 

 

Майстри в/н, 

кл. керівники 

 

2. Огляд новинок літератури  з 

питань виховної роботи  

Бібліотекар 

Підченко Л.М. 

3. Майстер-клас «Форми і методи 

формування національної 

свідомості» 

Кл. керівник 

Гребенюк В.О. 

4. Аналіз та підсумки проведення 

Тижня вихованості.  

Голова мк 

Каліненко С.Д. 

6 1. Аналіз проведених виховних 

годин за І семестр 

 

31.01.2017 

 

Заст. директора 

з НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

 

2. Результати огляду-конкурсу 

«Краща група року» за І семестр 

3. Круглий стіл «Торгівля людьми – 

сучасне рабство».  

7 1. Обмін досвідом роботи щодо 

проведення виховних заходів 

«Ярмарка педагогічних ідей»  

28.02.2017 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

 



8 1. Семінар «Виховання 

національної свідомості в учнів 

позаурочних заходах» 

 

28.03.2017 

 

Майстри в/н 

Мельник Т.В., 

Яцина С.В., 

кл. керівник 

Барамикова Є.О. 

 

2. Майстер-клас. Обмін досвідом 

роботи щодо створення сайту 

навчальної групи  

Кл. керівник 

Говор К.В. 

9 1. Семінар-практикум «Розвиток 

здоров’язбережувальної 

компетентності учнів та 

педагогічних працівників»: 

- Формування основ здорового 

способу життя, 

- Превентивне виховання  

25.04.2017 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

 

 

10 1.Аналіз виховної роботи в 

гуртожитку за навчальний рік 

30.05.2017 

 

Вихователь 

Ярошенко М.В. 

 

2.Аналіз стану правопорушень за 

2016-2017 н.р.  

 

Голова штабу 

профілактики 

правопорушень 

3. Огляд створених розробок 

виховних заходів за навчальний рік 

Голова мк 

Каліненко С.Д. 

11 1. Аналіз роботи МК за навчальний 

рік: досягнення та недоліки  

23.06.2017 

 

Голова мк 

Каліненко С.Д. 

 

2. Обговорення Проекту плану 

роботи МК з питань виховної 

роботи  на 2017-2018  н.р. 

Голова МК 

Каліненко С.Д., 

члени мк 

3. Взяти участь в психолого-

педагогічному семінарі з 

елементами тренінгу «Професійне 

вигорання педагогів та 

профілактика шляхом  

збереження професійного здоров'я» 

Представник БФ 

«Ла-Страда 

Україна» 

 
 


