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Єдина методична тема ліцею: 
 

"Формування професійних 
компетентностей учнів засобами 
сучасних педагогічних технологій, 

як основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 
 

 

 

Методична тема методичної комісії 
класних керівників і майстрів 

виробничого навчання  
з питань виховної роботи: 

 
 

"Використання компетентнісного 
потенціалу виховної системи як 

основа становлення та 
самореалізації кваліфікованих 

робітників" 

 



План роботи методичної комісії класних керівників та майстрів виробничого навчання з питань 
виховної роботи на 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. 1. Ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням виховного 

процесу: 

- Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. 

щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок; 

- Концепція Державної цільової національно-культурної програми 

забезпечення всебічного розвитку і функціонування української 

мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 

2030 року; 

- Державна цільова програма національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року. 

 

2.Розглянути та скоригувати план роботи методичної комісії на 

2021-2022 н.р.(враховуючи можливість дистанційного або 

змішаного навчання) 

 

3.Розглянути пропозиції щодо організації виховної роботи у 

гуртожитку. 

 

4.Розглянути  графік проведення: 

 відкритих виховних годин; 

 загальноліцейних заходів; 

 спортивних змагань та заходів. 

Вибір тем проєктів для навчальних груп.  

 

5. Розглянути плани виховної роботи у навчальних групах на 2021-

2022 н.р. 

 

6.Визначити порядок підготовки експонатів на обласний огляд 

технічної та декоративно-прикладної творчості. 

Вересень 

03.09.2021 

 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова МК Говор К.В. 

 

 

Вихователі 

Деманова Т.М., Чуніхіна 

М.В. 

 

Голова МК Говор К.В., 

майстри в/н, 

кл.керівники 

 

Голова МК Говор К.В., 

майстри в/н, 

кл.керівники 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 



7. Обговорити умови виборів президента учнівського 

самоврядування. 

 

8. Огляд літератури: 

 Методика організації виховної роботи в сучасній школі. 

https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-

content/uploads/Vihovna-robota-v-shkoli-formi-zahodiv.pdf 

 Методичний посібник «Рівний/рівна рівному/рівній та 

вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/proti

dia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf 

 Методичний посібник «Педагог у викликах часу» 

https://drive.google.com/file/d/15ltNbPpo-

b0GKbXMDuSjR7C49C58ezmI/view 
 «Виховна робота із студентською молоддю» За ред. Осипової Т.Ю. 

 Методичні рекомендації при роботі із гіперактивними 

дітьми. https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-po-

roboti-z-giperaktivnimi-ditmi-246742.html 

 

 

 

 

Голова МК Говор К.В. 

 

 

2. 1.Ознайомити з розкладом роботи №2 гуртків. Створення 

інформаційного банку даних про зайнятість здобувачів освіти у 

позаурочний час. Участь здобувачів освіти у різнопланових 

гуртках та спортивних секціях у ліцеї та за його межами.  

2. Оновлення (створення) соціальних паспортів навчальних груп та 

соціального паспорту ліцею. 

 

3.Круглий стіл: обговорення підготовки, організації та проведення 

заходів: 

а) до Дня працівника освіти; 

 

 

б) до Дня українського козацтва; 

 

 

 

 

Вересень 

23.09.2021 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

 

Соціальний педагог 

Чуніхіна М.В. 

Члени МК, 

майстри в/н та учні  

випускних груп ПМЕП-

4/9, ПМЕП-5/9, ПМЕП-

7/11, ППВ-12, ППВ-114 

 

керівник ф/в Сидоренко 

С.О; викладач 

фізкультури  

Каплун Є.О. 

 

 

https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/uploads/Vihovna-robota-v-shkoli-formi-zahodiv.pdf
https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/uploads/Vihovna-robota-v-shkoli-formi-zahodiv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf
https://drive.google.com/file/d/15ltNbPpo-b0GKbXMDuSjR7C49C58ezmI/view
https://drive.google.com/file/d/15ltNbPpo-b0GKbXMDuSjR7C49C58ezmI/view
https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-po-roboti-z-giperaktivnimi-ditmi-246742.html
https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-po-roboti-z-giperaktivnimi-ditmi-246742.html


в) до Дня залізничника «Хто в ліцеї головніший?» (проведення 

батлу-реваншу між здобувачами освіти та наставниками); 

 

 

 

 

 

г) квест для першокурсників до всесвітнього Дня студента «У 

пошуках скарбів»; 

 

 

 

Голова МК майстрів в/н і 

кл. керівників з питань 

виховної роботи, Говор 

К.В., голова МК 

професій залізничного 

профілю Коваленко Т.В. 

 

Голова МК майстрів в/н і 

кл. керівників з питань 

виховної роботи 

 Говор К.В., наставники 

груп першого курсу 

3.  1. Практичне заняття з практичним психологом  «Оформлення 

планів індивідуальної роботи зі здобувачами освіти. Створення 

психолого-педагогічних характеристик на здобувачів освіти». 

 

 

2. Практичне заняття. Аналіз проведення виховних заходів: 

а) до Дня працівника освіти; 

б) до Дня українського козацтва; 

в)до Дня залізничника «Хто в ліцеї головніший?» (проведення 

батлу-реваншу між здобувачами освіти та наставниками); 

г) квесту для першокурсників до всесвітнього Дня студента «В 

пошуках скарбів». 

3. Круглий стіл: обговорення підготовки, організації та 

проведення заходів: 

 до дня Збройних сил України; 

 

 

 волонтерський десант до дня святого Миколая; 

 

 

 

 прикрашання коридорів ліцею (оновлення композицій); 

 до Нового року 

 

Листопад 

25.11.2021 

Практичний психолог 

Тузко Т.С. 

 

 

 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

Члени МК 

 

 

Члени МК, 

 

 

керівник ф/в Сидоренко 

С.О., 

 

представники 

учнівського 

самоврядування, 

наставники груп 

Навчальні групи ПМЕП-

8/9, ППВ-115, ПМТЕ-21 

Дудов Ю.О., Коваленко 

 



 

 

 

4.Досвід роботи «Комплексно-методичне забезпечення виховної 

роботи класного керівника та майстра виробничого навчання як 

інструмент вдосконалення  виховання здобувачів освіти у 

навчальній групі» 

Т.В., Кропивка Н.І., 

Яцина С.В.,  

Підченко Л.М. 

 

Майстер в/н 

Яловенко Ю.К. 

4. 1. Мозкова атака: підсумки роботи за перший семестр 

«Очікування/реальність». 

 

 

 

 

2. Круглий стіл: обговорення підготовки, організації та 

проведення заходів: 

 Свято весни «Прийди, прийди, Масляна!» 

 

 

 «Масляна до нас прийшла» - конкурс млинців та виставка 

обрядових поробок 

 

3. З досвіду роботи «Виховна година як важливий засіб 

формування особистості учня» 

Грудень  

23.12.2021 

 

Голова МК 

майстри в/н та 

кл.керівники, вихователі, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

 

Навчальні групи ПМЕП-

6/9, ППВ-14, (Яловенко 

Ю.К., Драганчук Л.Я., 

 Каліненко С.Д.) 

 

Майстри в/н, кл. 

керівники, старости груп 

 

Класний керівник  

Коваленко С.І. 

 

5.  1. Практичне заняття з практичним психологом «Соціометрія в 

групі». 

2. Аналіз проведення заходів: 

 Свято весни «Прийди, прийди, Масляна!»; 

 «Масляна до нас прийшла» - конкурс млинців та виставка 

обрядових поробок. 

 

3. Обговорення підготовки заходів до: 

 свята 8-го березня (у тому числі проведення спортивних 

змагань для дівчат); 

 

 

Лютий 

25.02.2022 

Практичний психолог 

Тузко Т.С. 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я. 

Голова та члени МК 

 

Навчальні групи ОС-12 

та ПМЕП-7/9, (Демченко 

І.М., Саприкін О.О., 

Барамикова Є.О.), 

керівник ф/в Сидоренко 

 



 

 

 

 обласного огляду художньої самодіяльності, технічної та 

декоративно-прикладної творчості 

 

 

 

 

 ліцейного конкурсу «Учень року» 

 

 

 

4. Творчий обмін думками «Інноваційні підходи до 

профорієнтаційної роботи у ліцеї». 

С.О, викладач 

фізкультури Каплун Є.О 

 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

 Ст.майстер Чаговець 

З.М., керівники гуртків 

 

Учнівське 

самоврядування 

навчальних груп 

 

 

Члени МК 

6. 1. Практичне заняття аналіз проведення заходів: 

а) до 8-го березня; 

б) обласного огляду художньої самодіяльності; 

в) обласного огляду технічної та декоративно-прикладної 

творчості; 

г) конкурсу «Учень року» 

 

2. Мозкова атака: обговорення заходів 

 до 8 та 9 травня; 

 

 

 

 

 

 Дня вишиванки. 

 

 

3. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин 

Квітень 

28.04.2022 

Майстри в/н, кл. 

керівники  

голова МК, 

керівники гуртків 

 

 

 

Навчальні групи ПМТЕ-

20 (Перва О.С.), ППВ-13 

(Гребенюк В.О., 

Кабушко А.С.), ППВ-15 

(Валівко В.М., 

Коваленко С.І.) 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

Заступник директора з 

НВихР Дякунчак Н.Я. 

 

7. 1. Практичне заняття:  Аналіз проведення заходу до Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі, Дня вишиванки та відкритих 
Травень 

27.05.2022 

Заступник директора з 

НВихР 

 



виховних годин у навчальних групах (проведених протягом 

навчального року) 

 

2. Аналіз роботи методичної комісії за 2021-2022н.р.  

 

3. Аналіз виховної роботи в гуртожитку за 2021-2022 н.р. 

 

 

4. Результати участі здобувачів освіти у проєктах, конкурсах, 

фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях тощо (на 

різних рівнях). 

 

 

5.Анкетування класних керівників та майстрів виробничого 

навчання з метою визначення рівня теоретичних знань, умінь і 

навичок та з’ясування труднощів у роботі (Google форма) 

 Дякунчак Н.Я., 

 Члени МК 

 

Голова МК Говор К.В. 

 

Вихователі гуртожитку 

Деманова Т.М., 

 Чуніхіна М.В. 

 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

 

Голова МК 

Говор К.В 

8. 1. Скринька невирішених питань: обговорення напрямків роботи 

комісії на 2022/2023 н.р. 

 

2.Обговорення результатів анкетування. 

3. Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи МК на 

2022/2023 н. р. 

 

Червень 

24.06.22 

 

Заступник директора з 

НВихР 

Дякунчак Н.Я., 

 

Голова МК, 

члени МК  

 

 

 

Голова МК майстрів в/н та класних керівників     Катерина ГОВОР 

з питань виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Люботинського професійного 

ліцею залізничного транспорту 
Ольга АГЄЄВА 

__________________ 
 

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІ ЗАХОДИ У 
ЛЮБОТИНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

№ 
З/П 

НАЗВА ЗАХОДУ ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІ ЗАХОДИ 
(з урахуванням дистанційного або змішаного навчання) 

1. «Ти у мене єдина» Перший урок  Методист Рожкова Т.Д., 
майстри в/н, 

кл. керівники 

2. До Дня працівників освіти 

 

святковий концерт 

(відеопривітання) 

Майстри в/н та учні  

випускних груп ПМЕП-
4/9 (Мельник М.І.), 

ПМЕП-5/9, ПМЕП-7/11 

(Змій Н.І.), ППВ-12 
(Саакян Л.Є.), ППВ-114 

(Мельник Т.В.) 

3. До Дня українського козацтва та Дня захисника 

України  

спортивне свято Керівник ф/в Сидоренко 

С.О; викладач 
фізкультури 
Каплун Є.О. 

4. «Хто в ліцеї головніший?» до Дня залізничника  батл-реванш  
(між здобувачами освіти 

та наставниками) 

Голова МК майстрів в/н і 
кл. керівників з питань 

виховної роботи, Говор 
К.В., 

голова МК професій 



залізничного профілю 
Коваленко Т.В. 

5. «У пошуках скарбів» до всесвітнього Дня студента 
 

квест  
(для першокурсників) 

Голова МК майстрів в/н і 
кл. керівників з питань 

виховної роботи  

Говор К.В., наставники 
груп першого курсу 

6. «Нумо, хлопці!» до Дня Збройних сил України 
 

військово-спортивні 
змагання 

Керівник ф/в  
Сидоренко С.О. 

7. До Нового року 

-  Виготовлення прикрас для коридорів ліцею  

новорічне свято 
 

Навчальні групи ПМЕП-
8/9 (Дудов Ю.О., 
Коваленко Т.В.),  

ППВ-115 (Кропивка Н.І.), 
ПМТЕ-21 (Яцина С.В., 

Підченко Л.М.) 

8. «Подаруй радість дітям» до Дня Святого Миколая 

(привітання дітей будинку матері і дитини у Гиївці) 
благодійна акція Представники 

учнівського 
самоврядування, 
наставники груп 

9.  «Прийди, прийди, Масляна!» 
 

 
 
 

- «Масляна до нас прийшла» - конкурс млинців та 
виставка обрядових поробок 

 

свято весни Навчальні групи ПМЕП-
6/9 (Яловенко Ю.К.), 

ППВ-14,  (Драганчук 
Л.Я., Каліненко С.Д.) 

 

Майстри в/н,  
кл. керівники,  

старости груп 

10. Вона – це жінка! Це Богиня!» до Міжнародного 
жіночого дня  

 
 

«Міс весни та спорту» для дівчат  

концерт 
 

 
 

конкурс-змагання 

Навчальні групи ОС-12 
(Демченко І.М.),  

ПМЕП-7/9,  
 (Саприкін О.О., 

Барамикова Є.О.) 
Керівник ф/в 

Сидоренко С.О, викладач 

фізкультури 



Каплун Є.О 

11. Обласний огляд художньої самодіяльності, технічної та 

декоративно-прикладної творчості  «Любов єднає, 
будує, творить, навчає!» 

огляд-конкурс Заступник директора 

 з НВихР 
Дякунчак Н.Я., 

ст.майстер  

Чаговець З.М., керівники 
гуртків, майстри в/н, 

 кл. керівники, учні 

12. 

До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

 
 

концерт-реквієм 
(відеопривітання) 

Навчальні групи  

ПМТЕ-20 (Перва О.С.), 
ППВ-13 (Гребенюк В.О., 
Кабушко А.С.), ППВ-15 

(Валівко В.М.,  
Коваленко С.І.) 

13. 
#Яувишиванці до Дня вишиванки флешмоб 

Заступник директора з 
НВихР Дякунчак Н.Я., 

усі навчальні групи 

 
 

Заступник директора з НВихР      Наталія ДЯКУНЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ВИХОВНИХ ГОДИН У НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ 

НА 2021-2021 н.р. 
 

№ 

п/п 

Назва заходу та форма проведення Група, курс Дата 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 
1. Урок-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів ППВ – 13,  

ІІІ курс 

17.11.2021 Кабушко А.С., 

Гребенюк В.О. 

 

2. Інформаційна бесіда «Стоп насильству» ППВ – 115, 

 І курс 

27.11.2021 Кропивка Н.І.  

3. Літературно –музична композиція «Життєві 

уроки Григорія Савича Сковороди» 

ПМЕП – 8/9, 

ІІ курс 

03.12.2021 Дудов Ю.О., 

Коваленко Т.В. 

 

4. Диспут  «Торгівля людьми: міф чи реальність» ППВ – 15, 

І курс 

8.12.2021 Валівко В.М., 

Коваленко С.І. 

 

5. Виховна година з переглядом відео «Вплив 

тютюну на здоров’я людини» 

ПМТЕ – 20, 

 ІІ курс 

15.12.2021 Перва О.С.  

6. Гра-вікторина «З Україною в серці» до Дня 

Соборності України 

ПМТЕ – 7/9, 

ІІІ курс  

19.01.2022 Саприкін О.О., 

Барамикова Є.О. 

 

7.  Веб-квест «Безпечний Інтернет» ОС – 12, 

ІІІ курс 

 

9.02.2022 Демченко І.М.  

ПОГОДЖЕНО   

голова методичної комісії 

майстрів в/н та класних керівників 

з питань виховної роботи 

______________Катерина ГОВОР 

від __________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                        

ЗАТВЕРДЖЕНО 

директор Люботинського 

професійного ліцею 

залізничного транспорту 

_____________Ольга АГЄЄВА 



8.  Усний журнал «Лауреати Шевченківської 

премії» 

ПМТЕ – 21, 

І курс 

9.03.2022 Яцина С.В., 

Підченко Л.М. 

 

9. Вечір пам'яті "Чорнобиль: не говори 

«Ніколи»…" 

ПМЕП – 6/9, 

ІІІ курс 

27.04.2022 Яловенко Ю.К.  

10. Диспут «Перспективи розвитку Укрзалізниці»  ПМЕП – 8/11, 

І курс 

4.05.2022 Мельник М.І.  

11. Виховна година-реквієм «До Дня пам’яті жертв 

політичних репресій» 

ППВ – 14, 

ІІ курс 

18.05.2022 Драганчук Л.Я. 

Каліненко С.Д. 

 

 

 

Заступник директора з НВихР        Наталія ДЯКУНЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


