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1. Загальні положення 

1.1. Методична комісія  (МК)  – це структурний підрозділ внутрішньої системи 

управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну 

роботу класних керівників, майстрів виробничого навчання та вихователів. 

1.2. Методична комісія  створюються на навчальний рік. Керує роботою методичної 

комісії голова, який обирається членами методичної комісії з найбільш досвідчених 

викладачів, майстрів виробничого навчання. Голова комісії  планує і організовує 

діяльність методичної комісії протягом навчального року. Персональний склад 

методичної комісії, а також кандидатура голови комісії затверджуються наказом 

директора на початку навчального року. 

1.3. Засідання методичної комісії проводяться, як правило, щомісяця. 

1.4. План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік, розглядається на 

засіданні методичної комісії, затверджується директором ліцею. 

1.5. Уся діяльність методичної комісії здійснюється за результатами попередньої 

діяльності майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів з питань 

виховної роботи, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно 

з концепцією розвитку ліцею та цим Положенням.  

1.6. Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, 

психолого-педагогічне, методичне спрямування. 

1.7. У своїй роботі методична комісія підзвітна методичній і педагогічній раді закладу 

освіти. 

 

2. Завдання методичної комісії: 

2.1. Підвищення  рівня виховного процесу; теоретичної, науково-методичної  

підготовки класних керівників, вихователів з питань психології та педагогіки; 

2.2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і  

соціалізації    

учнів; 

2.3. Озброєння класних керівників та вихователів сучасними виховними 

технологіями    

та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи; 

2.4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних  заходів 

в    учнівських колективах; 

2.5. Вивчення, узагальнення та використання перспективного педагогічного досвіду    

роботи класних керівників та вихователів; 

2.6. Сприяння створенню та розвитку системи виховної роботи класних керівників;  

2.7. Впровадження педагогічними працівниками нових технологій, форм  і методів у   

виховній діяльності. 

 

3. Функції методичної комісії майстрів виробничого навчання, класних 

керівників з питань виховної роботи: 

3.1.Планує та постійно коригує принципи виховання та соціалізації здобувачів освіти; 

3.2.Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності учнівського  

колективу; 



3.3. Координує виховну діяльність класних керівників та організовує їхню педагогічну        

взаємодію в педагогічному процесі; 

3.4.Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації здобувачів освіти; 

3.5. Організовує вивчення та впровадження класними керівниками, вихователями   

сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи; 

3.6.Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників, 

вихователів і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду, матеріалів   атестації класних керівників та вихователів; 

3.7.Оцінює роботу членів комісії, подає адміністрації пропозиції щодо заохочення 

класних керівників та вихователів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній 

діяльності. 

3.8. Ставить питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений в 

рамках методичної комісії. 

 

4.Функціональні обов’язки голови методичної комісії  
 

4.1. Голова методичної комісії майстрів виробничого навчання та класних 

керівників з питань виховної роботи: 

4.2.1. Чітко і конкретно визначає зміст роботи методичної комісії відповідно до 

цілей і завдань методичної роботи ліцею, визначених концепцією його розвитку, 

єдиною методичною темою, нормативною базою з питань організації виховної 

роботи, методичними рекомендаціями всіх рівнів. 

4.2.2. Визначає пріоритетні напрями роботи, завдання методичної комісії, 

функціональні обов’язки членів. 

4.2.3. Складає план роботи методичної комісії на навчальний рік з урахуванням 

діагностування майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів. 

4.2.4. Відповідає за своєчасну підготовку та ведення належної документації щодо 

роботи методичної комісії. 

4.2.5. Готує і проводить засідання методичної комісії. 

4.2.6. Організовує взаємовідвідування виховних годин у  навчальних групах, 

загальноліцейних заходів. Відвідує та аналізує виховні години та заходи. 

4.2.7. Організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів методичної 

комісії, участь у конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо; вивчення, 

узагальнення та використання на практиці позитивного педагогічного досвіду 

роботи майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів. 

4.2.8. Стежить за виконанням класними керівниками, майстрами виробничого 

навчання та вихователями їхніх функціональних обов’язків; підвищенням науково-

методичного рівня виховної роботи. 

4.2.9.Консультує  майстрів виробничого навчання, класних керівників та 

вихователів з питань виховної роботи (особливу увагу приділяє молодим 

педагогам).  

4.2.10. Керує організацією проведення тижня (місячника) вихованості; діяльністю 

творчих груп майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів. 



4.2.11. Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи. 

4.2.12. Бере участь у підготовці атестації майстрів виробничого навчання, класних 

керівників та вихователів. 

4.2.13. Проводить діагностику педагогічних працівників, здійснює її аналіз з метою 

корекції роботи методичної комісії. 

4.2.14. За результатами роботи за рік подає аналіз діяльності методичної комісії 

заступникові директора з навчально-виховної роботи та визначає тему, завдання і 

зміст діяльності методичної комісії на наступний рік. 

4.2.15. Голова методичної комісії – член методичної ради ліцею. 

План роботи методичної комісії на рік затверджують на першому засіданні.         

Керівництво плануванням та організацією діяльності методичної комісії 

здійснюють директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, методист 

та голова методичної комісії. 

 

5. Права та обов’язки учасників методичної комісії   

5.1. Участь у методичній комісії є професійним обов’язком для всіх майстрів 

виробничого навчання, класних керівників та вихователів. Результативність виховної  

роботи враховується при проведенні атестації майстрів виробничого навчання та 

вихователів є підставою для матеріального та морального заохочення. 

5.2. Заступник директора з навчально-виховної роботи  вивчає та аналізує стан 

виховної роботи у навчальній групі та гуртожитку, її результативність. 

 

6. Перелік документації методичної комісії 

6.1. Наказ про створення методичної комісії (МК)  

6.2. Наказ про призначення голови МК. 

6.3. Положення про методичну комісію майстрів виробничого навчання, класних 

керівників з питань виховної роботи. 

6.4. План роботи МК на навчальний рік. 

6.5. Банк даних майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів: 

кількісний і якісний склад МК. 

6.6. Протоколи засідань методичної комісії. 

6.9. План проведення і матеріали тижня (місячника) вихованості. 

6.13. Графік проведення відкритих виховних годин та загальноліцейних заходів  на 

навчальний рік. 

6.14. Нормативні документи щодо організації виховної роботи зі здобувачами освіти. 

6.15. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів тематичного 

адміністративного контролю (копії довідок, наказів). 

6.16. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в учнівських 

колективах та діяльності  майстрів виробничого навчання, класних керівників та 

вихователів. 

6.17. Матеріали «методичної скарбнички педагога-вихователя». 

6.18. Аналіз діяльності  методичної комісії за попередній навчальний рік, протоколи 

засідань методичної комісії. 

6.19. Інші документи. 



 


