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Розглянуто 

на засіданні методичної комісії 

 майстрів виробничого навчання 

 та  класних керівників  

з питань виховної роботи 

Протокол №1 від   __________ 

Голова методичної комісії 

К.В. Говор 

 

 

 



 

Методична тема ліцею: 
 

"Формування професійних 
компетентностей учнів засобами 
сучасних педагогічних технологій 

як основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 
 

 

 

Мета методичної комісії 
майстрів виробничого навчання 

 та класних керівників  
 з питань виховної роботи: 

 
 

"Використання компетентнісного 
потенціалу виховної системи як 

основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 

 
 



ППллаанн  ррооббооттии  ммееттооддииччннооїї  ккооммііссііїї  ммааййссттрріівв  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя  ттаа  ккллаасснниихх  ккееррііввннииккіівв    

зз  ппииттаанньь  ввииххооввннооїї  ррооббооттии  ннаа  22001177--22001188  нн..рр..  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. 1. Аналіз роботи МК за 2016-2017 н.р. 

2. Розгляд та коригування плану роботи методичної 

комісії на 2017-2018 н.р. 

3. Ознайомлення з листом  №1/9 – 413 від 27.07.2017 

«Про деякі питання організації виховної роботи у 

навчальних закладах на 2017-2018 н.р». 

4.Розгляд  та обговорення Методичних рекомендацій 

щодо проведення Першого уроку в 2017-2018н.р. на 

тему: «Європейська інтеграція». 

5. Створення творчої групи для випуску ліцейної газети 

«Інформаційний експрес». 

Серпень  

29.08.2017 

Голова МК 

Майстри в/н, кл. керівники, 

заступник директора з НВихР 

 

 

2. 1. Затвердження  графіка проведення відкритих 

виховних годин та загальноліцейних заходів. Вибір тем 

проектів для навчальних груп. 

2. Складання графіка взаємовідвідування  відкритих 

виховних годин. 

3. Ознайомлення з розкладом роботи гуртків. 

Оновлення інформаційного банку даних про зайнятість 

учнів у позаурочний час. Участь учнів у роботі 

різнопланових гуртків та спортивних секцій в ліцеї та за 

його межами. 

4.Обговорення внесення змін до положення огляду-

конкурсу «Група року». 

5.Тренінг «Методика створення проектів у навчальній 

групі». 

 

 

Вересень 

26.09.2017 

Голова МК 

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВихР 

 

 

 

Майстри в/н, кл. керівники 

 

Коваленко С.І., Саакян Л.Є. 

Коваленко Т.В., Перва О.С. 

 

 

 



6.Обговорення інформаційних матеріалів для газети 

«Інформаційний експрес» 

3. 1. Практичне заняття. Аналіз проведення 

загальноліцейного заходу до Дня працівників освіти 

«Натхненним працею присвячується…» та відкритої 

виховної години до Дня українського козацтва.  

 

2. Аукціон ідей: обговорення підготовки, організації та 

проведення місячника вихованості (15.11.2017– 

13.12.2017) 
 

3. Організація виховної роботи у гуртожитку 

 

4.Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Жовтень 

26.10.2017 

 

 

 

 
 

Майстри в/н, кл. керівники 

    Коваленко С.І, Саакян Л.Є 

  Барамикова Є.О, Петлиця Л.О 

            Саприкін О.О. 

 

Голова МК 

 

 

Вихователь  

Деманова Т.М. 

 

4.  1. Практичне заняття. Аналіз проведення відкритих 

виховних годин у групах 

2. Мозкова атака: «Превентивне виховання учнів. 

Аналіз причин порушень дисципліни під час навчально-

виховного процесу та способи їх уникнення» 

3. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Листопад 

23.11.2017 

Голова МК 

 

Майстри в/н, кл. керівники 

 

 

 

5. 1. Підсумки проведення місячника вихованості 

ліцеїстів. 

2. Підсумки роботи методичної комісії за І-й семестр 

2017/2018 навчального року. 

3. Підсумки огляду-конкурсу «Група року» за І-й 

семестр 2017/2018 н.р. 

4. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес»   

 

 

Грудень 

28.12.2017 

 

Голова МК 

 

Майстри в/н, кл. керівники 

 

 

 

 



 1. Методичні перегуки «З досвіду роботи…», виступ 

класного керівника та майстра виробничого навчання, 

досвід яких запропоновано для вивчення  в 2017-2018 

н.р. 

2. Практичне заняття:  Аналіз проведення 

загальноліцейного заходу «Дід Мороз проти Санта 

Клауса, або повернення трьох оленів» 

3. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Січень 

25.01.2018 

Голова МК 

 

Коваленко Т.В., Яловенко Ю.К. 

 

 

Яловенко Ю.К., Говор К.В. 

 

 

 

6. 1. Реклама: творчий звіт класних керівників та майстрів 

з питань виховної роботи, що атестуються.  

2. Практичне заняття:  Аналіз проведення відкритих 

виховних годин у групах. 

3. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Лютий 

22.02.2018 

 

Голова МК 

Майстри в/н, кл. керівники, які 

атестуються 

 

 

 

 

7. 1. Аукціон ідей: обговорення підготовки, організації та 

проведення акції «Великодній кошик»  

2. Ділова гра «Диво дерево» з метою розкриття 

творчого потенціалу педагогів та учнів. 

3. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Березень 

27.03.2018 

 

Голова МК 

 

Майстри в/н, кл. керівники 

 

 

9. 1. Захист інновацій: обмін досвідом щодо 

використання сучасних методів та прийомів виховання.  

2. Аналіз стану виховної роботи у гуртожитку. 

3. Обговорення інформаційних матеріалів для ліцейної 

газети «Інформаційний експрес» 

Квітень 

27.04.2018 

 

Голова МК 

Майстри в/н, кл. керівники 

Вихователь Деманова Т.М. 

 

 

10. 1.Аналіз роботи методичної комісії за 2017-2018н.р.  

2. Методичний фестиваль з виховної роботи (кожен 

кл. керівник та майстер виробничого навчання 

презентують власну розробку виховного заходу або 

виховної години для збірника) 

 

Травень 

29.05.2018 

 

Голова МК 

 

Члени МК 

 

 

 

 



3. Практичне заняття:  Аналіз проведення 

загальноліцейного заходу до Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі та відкритих виховних годин у 

групах. 

4.Обговорення інформаційних матеріалів для газети 

«Інформаційний експрес» 

 

Яцина С.В., Тридуб Є.Г. 

11 1. Підведення підсумків огляду «Група року» 

2. Скринька невирішених питань : обговорення плану 

роботи комісії на 2018/2019 н.р. 

3. Презентація випусків ліцейної газети «Інформаційний 

експрес» за 2017/2018 н.р.  

Червень 

21.06.18 

 

Голова МК 

 

Члени МК 

Творча група 

 

 

 

 

Голова  методичної комісії майстрів в/н та класних керівників      К.В.Говор 

 з питань виховної роботи 


