
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Сіверського  

професійного ліцею 

__________ Стиранець В.І. 

«31» серпня 2021 р. 

 

 

 

ПЛАН 

роботи методичної комісії класних керівників 

та майстрів виробничого навчання на 2021/2022 н.р. 

 

Місяць Заходи Відповідальний 

ВЕРЕСЕНЬ Засідання МК 

1. Визначення основних напрямків роботи методичної 

комісії на 2021-2022 н. р. 

Голова МК 

2. Ознайомлення з наказами, методичними 

рекомендаціями з питань змісту і організації виховного 

процесу в 2021-2022 н.р.  

Голова МК 

3. Нормативна база виховання 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Створити інформаційний банк даних про зайнятість 

учнів у позаурочний час.  

2. Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту 

учнів. 

3. Проведення зборів учнівського самоврядування в 

навчальних групах 

Голова МК, 

члени МК  

ЖОВТЕНЬ Засідання МК 

1. Доповідь: «Сучасний погляд на національно-

патріотичне виховання» 

Викладач ПТНЗ 

2.  Використання народних традицій в організації 

позакласних заходів 
Викладач ПТНЗ 

3. Аналіз виховних заходів 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Проведення тестування на визначення рівня 

вихованості учнів. 

2. Ознайомлення членів методичної комісії з сучасними 

навчально-виховними системами. 

3. Проведення відкритих виховних заходів (відповідно 

плану роботи). 

Голова МК, 

члени МК  

ЛИСТОПАД Засідання МК 

1. Сучасний стан розробки проблеми психологічної 

допомоги особистості у пошуку сенсу життя в кризових 

ситуаціях. 

Практичний 

психолог 

2. Доповідь: «Вплив успіху викладача на розвиток  

життєвої компетентності здобувачів освіти». 
Викладач ПТНЗ 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Складання рекомендованих переліків актуальних 

Голова МК, 

члени МК  



питань та списків літератури для самостійного вивчення 

класними керівниками та майстрами в/н. 

2. Творча лабораторія класних керівників (обмін 

досвідом з питань виховання). 

3. Взаємовідвідування виховних годин.  

ГРУДЕНЬ Засідання МК 

1. Доповідь: «Роль гендерної освіти у вихованні здорової 

свідомої особистості». 

Викладач ПТНЗ 

2. Дискусія «Роль педагога у відтворенні гендерних 

стереотипів учнів». 
Члени МК 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Провести інструктаж з техніки безпеки під час 

зимових канікул. 

2. Провести в навчальних групах бесіди з проблем 

збереження здоров'я у зимовий період, профілактики 

захворювань та лікування. 

3. Поради молодим педпрацівникам. Порядок 

оформлення звітної документації. 

4. Аналіз стану відвідування учнями навчальних  занять. 

Голова МК, 

члени МК  

СІЧЕНЬ Засідання МК 

1. Кібер-булінг або агресія в Інтернеті: способи 

розпізнання і захист. 

Майстер в/н 

2. Доповідь: «Булінг в навчальному закладі: в небезпеці 

педагог. Насилля у ставленні учнів до педагогів». 
Майстер в/н 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Обмін досвідом. Форми і методи виховної роботи з 

різними категоріями учнів.  

2. Огляд  літератури  та матеріалів періодичної  преси  з  

превентивного  виховання . 

3. Інформаційний лікбез за участю медіаторів ліцейної 

служби порозуміння щодо ненасильницької поведінки. 

Голова МК, 

члени МК  

ЛЮТИЙ Засідання МК 

1. Доповідь: «Ціннісне ставлення до праці. Соціальні 

проблеми профорієнтації учнівської молоді». 

Майстер в/н 

2. Партнерство навчального закладу і сім’ї у формуванні 

професійних інтересів підлітків. 
Майстер в/н 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

 Робота між засіданнями 

1. Оформлення інформаційно-методичного бюлетеня 

«Радимо почитати". 

2. Проведення анкетування  «Мої  життєві  та  

професійні  плани», «Визначення професійних інтересів 

учнів». 

3. Організація спільного засідання педагогічного 

колективу та учнівського самоврядування з питань 

перспектив розвитку навчального закладу. 

 

Голова МК, 

члени МК  



БЕРЕЗЕНЬ 

 

 

Засідання МК 

1. Доповідь: «Співпраця викладача та батьків. 

Модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії». 

Викладач ПТНЗ 

2. «Позиція батьків – важливий фактор педагогічної 

співпраці  «Педагоги - діти -батьки». Обмін досвідом. 
Члени МК 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Налагодити екологічне інформування: випуск 

стіннівок, усних журналів, фотостендів тощо. 

2. Проведення анкетування з вивчення розвитку 

особистості. 

3.Проведення засідання ради профілактики в групах. 

Голова МК, 

члени МК  

КВІТЕНЬ Засідання МК 

1. Вплив соціальних мереж на формування особистості. 
Майстер в/н 

2. Методи залучення учнів до занять спортом та 

необхідність формування здорового способу 

життя 

Викладач ПТНЗ 

3. Аналіз виховних заходів. 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Статистика захворювань учнів. Аналіз результатів 

боротьби з шкідливими звичками за 2021-2022 

навчальний рік. 

2. Психологічні вправи для формування здатності 

протидіяти негативним впливам навколишнього 

середовища. 

3. Поради молодим працівникам. Співпраця з 

соціальними службами. Порядок та причини звернення. 

Голова МК, 

члени МК  

ТРАВЕНЬ Засідання МК 

1. Формування екологічної культури учнів. 

Заступник 

директора з НВхР 

2. Традиційні та інноваційні форми роботи з правового 

виховання учнів 

Майстер в/н 

групи № 31 

3. Аналіз виховних заходів 
Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Участь у виставці методичних розробок позаурочних 

виховних заходів. 

2. Скласти  попередній  план оздоровлення учнів за 

поданим зразком.   

3. Залучення учнів та педпрацівників до 

профорієнтаційної роботи. 

Голова МК, 

члени МК  

 

ЧЕРВЕНЬ Підсумкове засідання МК 

1. Підсумки організації виховної роботи ліцею. 

2. Звіт про роботу учнівського самоврядування ліцею за 

рік. 

3. Визначення шляхів удосконалення роботи МК на 

наступний рік 

Заступник 

директора з НВхР 

Представник 

органів 

учнівського 

самоврядування 

ліцею  

Голова МК 

  
Голова методичної комісії     Оксана АГАЄВА 


