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Розглянуто 

на засіданні методичної комісії 

класних керівників  

та майстрів виробничого навчання 

з питань виховної роботи 

Протокол №1 від   __________ 

Голова методичної комісії 

Катерина ГОВОР 

 

 

 



 

Єдина мета ліцею: 
 

"Формування професійних 
компетентностей учнів засобами 
сучасних педагогічних технологій, 

як основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 
 

 

 

Мета методичної комісії 
класних керівників і майстрів 

виробничого навчання  
з питань виховної роботи: 

 
 

"Використання компетентнісного 
потенціалу виховної системи як 

основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 

 
 



ППллаанн  ррооббооттии  ммееттооддииччннооїї  ккооммііссііїї  ккллаасснниихх  ккееррііввннииккіівв  ттаа  ммааййссттрріівв  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя  зз  ппииттаанньь  

ввииххооввннооїї  ррооббооттии  ннаа  22002200  ––  22002211  нн..рр..  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про виконання 

1. 1. Аналіз роботи МК за 2019-2020 н.р. 

2. Розгляд та коригування плану роботи 

методичної комісії на 2020-2021 н.р. в умовах 

можливого дистанційного або змішаного 

навчання 

3. Розгляд пропозицій щодо виховної роботи у 

гуртожитку. 

4.«Особливості виховної діяльності у 

дистанційному режимі». 

5.Затвердження  графіка проведення відкритих 

виховних годин, загальноліцейних та 

спортивних заходів (в умовах дистанційного або 

змішаного навчання). Вибір тем проєктів для 

навчальних груп. 

6. Затвердження графіка взаємовідвідування  

відкритих виховних годин в комісії. 

7. Обговорення  та внесення змін у положення 

«Група року» та перспектив проведення 

конкурсу в умовах дистанційного або змішаного 

навчання. 

 

31.08.2020 

Голова МК 

Майстри в/н, кл.керівники 

заступник директора з НВихР,  

вихователі 

 

2. 1.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.   

2. Круглий стіл обговорення підготовки, 

організації та проведення заходів: 

 

24.09.2020 

Голова МК, 

майстри в/н, кл. керівники 

 

 

Голова МК, 

майстри в/н, кл. керівники,  

 

 



а) до Дня працівника освіти (конкурс 

ікебан/web-квест/відеопривітання/День 

самоврядування); 

б) до Дня захисника України та Дня 

українського козацтва (челендж «Я справжній 

козак/козачка…»); 

в) до Дня залізничника (проведення гри «Що? 

Де? Коли?»/конкурс-реклама професій 

(розробка критеріїв та положення  до конкурсу). 

 

 

 

Голова МК, голова МК 

професій залізничного 

профілю 

3.  1. Практичне заняття. Аналіз проведення 

заходу до Дня працівників  освіти. 

2. Аукціон ідей (спільно із представниками 

самоврядування ліцею): обговорення 

підготовки, організації та проведення  заходів 

до новорічних свят: 

а) продовження оформлення коридорів ліцею; 

б) зйомка новорічних привітань; 

в) організація благодійної акції до Дня Святого 

Миколая. 

 

29.10.2020 

 

Голова МК 

майстри в/н та кл.керівники  

 

Майстри в/н, кл. керівники  

Голова МК, 

представники самоврядування 

https://lplzt.ptu.org.ua/svyato-

mudrosti-znan-i-dobra/ 

 

4. 1. Практичне заняття. Аналіз проведення 

заходів: 

а) до Дня залізничника;  

б) Дня захисника України  та Дня українського 

козацтва; результатів конкурсу на кращу 

відеорекламу професії; 

в) новорічних відеопривітань. 

2. Мозкова атака: «Актуальні проблеми 

виховання сучасної молоді». 

 

17.12.2020 

 

 
 

Голова МК 

майстри в/н та кл.керівники  

https://lplzt.ptu.org.ua/video-

chelendzh-do-dnya-

ukraїnskogo-kozactva/ 

 

https://lplzt.ptu.org.ua/web-

kvest-najrozumnishij-

zaliznichnik/ 

 

5.  1.  Аналіз роботи МК за  перший семестр 2020-

2021 н.р. 

2. Аналіз стану виховної роботи у гуртожитку за 

І семестр 

 

28.01.2021 

Заступник директора з НВихР, 

голова МК 

вихователі гуртожитку 

майстри в/н та кл.керівники,  

 

https://lplzt.ptu.org.ua/svyato-mudrosti-znan-i-dobra/
https://lplzt.ptu.org.ua/svyato-mudrosti-znan-i-dobra/
https://lplzt.ptu.org.ua/video-chelendzh-do-dnya-ukraїnskogo-kozactva/
https://lplzt.ptu.org.ua/video-chelendzh-do-dnya-ukraїnskogo-kozactva/
https://lplzt.ptu.org.ua/video-chelendzh-do-dnya-ukraїnskogo-kozactva/
https://lplzt.ptu.org.ua/web-kvest-najrozumnishij-zaliznichnik/
https://lplzt.ptu.org.ua/web-kvest-najrozumnishij-zaliznichnik/
https://lplzt.ptu.org.ua/web-kvest-najrozumnishij-zaliznichnik/


2. Підведення результатів конкурсу «Група 

року» за перший семестр; 

3. Аукціон ідей: обговорення підготовки, 

організації та проведення «STEAM-декади». 

4.Обговорення умов проведення конкурсу 

поробок або інсталяцій «Український оберіг». 

 

 

голови МК ліцею 

 

6. Аукціон ідей (спільно із представниками 

самоврядування ліцею): обговорення 

підготовки, організації та проведення  заходів: 

а) До 8-го березня; 

б) обласного огляду художньої творчості; 

в)обласного огляду технічної та декоративно-

прикладної творчості. 

2. Про організацію конкурсу учнівських  міні-

проєктів «Інновації у моїй професії» (березень) 

 

25.021.2021 

Майстри в/н, кл. керівники  

Голова МК, 

представники самоврядування, 

керівники гуртків 

 

7. 1. Підведення підсумків «STEAM-декади» 

2. Практичне заняття:  Аналіз проведення 

заходу до 8-го березня; 

- Підведення підсумків конкурсу учнівських  

міні-проєктів «Інновації у моїй професії». 

3. Обговорення підготовки, організації та 

проведення заходів до Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі. 

 

29.04.2021 

 

Заступник директора з НВихР 

Голова МК 

Майстри в/н, кл. керівники  

 

 

8 1. Практичне заняття:  Аналіз проведення 

заходів до Дня Перемоги над нацизмом у Європі 

та відкритих виховних годин у групах. 

 

 

2.Аналіз роботи методичної комісії за 2020-

2021н.р.  

 

 

 

28.05.2021 

 

кл. керівники Коваленко С.І, 

Каплун Є.О., Говор К.В, 

майстри в/н Саакян Л.Є, 

Яловенко Ю.К, Мельник  М.І. 

 

Заступник директора з НВихР, 

Члени МК 

 

 

 



3.Аналіз виховної роботи у гуртожитку за ІІ 

семестр 2020-2021 н.р.  

Вихователі гуртожитку 

 

9 1. Підведення підсумків огляду-конкурсу 

«Група року» за навчальний рік 

2. Скринька невирішених питань: 

обговорення плану роботи комісії на 2021/2022 

н.р. 

3.Діагностична анкета класного керівника (на 

кінець навчального року) 

 

24.06.21 

 

Заступник директора з НВихР 

Голова МК, 

Члени МК  

 

Голова МК  

 

 

 

Голова МК майстрів в/н та класних керівників                      Катерина ГОВОР 

 з питань виховної роботи 


