
ПЛАН 
роботи методичної комісії класних керівників у 2020/2021 навчальному році 

 

№ 
з/п 

Термін 

засідання 

Проблематика, зміст засідання Відповідальний 

1 Вересень 1.Опрацювання нових нормативно- інструктивних документів, 

методичних матеріалів щодо організації виховної роботи в ліцеї. 
2. Педагогічні завдання методичної комісії класних 

керівників на новий навчальний рік. Обговорення та затвердження 

плану роботи МК у 2020/2021 навчальному році. 
Психолого-педагогічний аналіз та соціально - педагогічна 

діагностика контингенту учнів І курсу. Процедура та вимоги до 
складання соціального паспорту групи. 
4. Обов’язки класного керівника та майстра виробничого навчання 

у системі виховання учнів. 
5. .Педагогіка співпраці класних керівників, батьків, соціально- 

психологічної служби. 

  Заст.директора з 
ВихР, методист 
ліцею, практичний 
психолог ліцею, 
соціальний 
педагог ліцею, 
класні керівники 
та майстри 
виробничого 
навчання 

2 Листопад 1. Документація класного керівника , вимоги до неї. 

2.Інформація класних керівників навчальних груп щодо вивчення 

учнівського контингенту нового набору. 
3. Забезпечення класними керівниками та майстрами 

виробничого навчання активної участі учнів групи у підготовці та 

проведенні позаурочних заходів в ліцеї. 
4. Організаційний аспект роботи класних керівників щодо 

підготовки учнів навчальної групи до ДПА, ЗНО. 
5. Сучасний класний керівник ПТНЗ. Види 

співпраці класного керівника і майстра виробничого навчання. 

   Заступник 
директора з ВихР, 
методист, класні 
керівники 
  навчальних груп, 
класні керівники 
навчальних груп 
№97, №98, №99 

3 Січень 1.Аналіз відвідування занять учнями у І семестрі 2020/2021 

навчального року та проведених виховних годин і позаурочних 

заходів класними керівниками навчальних груп.  

2.Організація проведення заходів профорієнтаційного 

спрямування. 
3. Традиції та інновації у виховній роботі класного керівника. 

4.Необхідність розширення впливу учнівського самоврядування. 
5.Просвітницько-профілактична робота з учнями щодо 

   Заступник 
директора з ВихР, 
методист, класні 
керівники 

   навчальних груп, 
викладач 
фізичного 
виховання 



 

4 Березень 1. Організація навчально-виховного простору як середовища 

формування національної свідомості та розвиток творчої 

особистості учня (з досвіду роботи). 
2. Організація профілактичної роботи з учнями, які схильні до 

правопорушень. 
3. Формування життєвої компетентності учнів 

Заступник 
директора з ВихР, 
методист, 
практичний 
психолог ліцею, 
соціальний 
педагог, класні 
керівники 
навчальних груп 
та майстри 
виробничого 
навчання 

5 Травень 1. Стан ведення журналу обліку та реєстрації підсумків 

виховної роботи класними керівниками навчальних груп. 
2. Профілактика попередження суїцидальних тенденцій в 

     учнівському середовищі. 
3.Підведення підсумків виховної роботи за 2019/2020 

навчальний рік, обмін досвідом, самоаналіз, пропозиції 

покращення роботи. 
4.Підведення підсумків роботи методичної комісії класних 

керівників за 2020/2021 навчальний рік. Обговорення проекту 

плану роботи МК класних керівників на 2021/2022 навчальний 

рік 

Заступник 
директора з ВихР, 
методист, класні 
керівники 
навчальних груп 

 



 

План роботи на 2020/2021 навчальний рік 
 

Т
ер

м
ін

 
за

сі
да

н
н

я Проблематика, зміст засідання Загальна мета засідання Форми 
роботи 

Відповідальні 

П
ри

м
іт

ки
 

В
ер

ес
ен

ь 

1. Опрацювання нових нормативно- інструктивних документів, 
методичних матеріалів щодо організації виховної роботи в 
ліцеї. 

2. Педагогічні завдання методичної комісії класних керівників на 
новий навчальний рік. Обговорення та затвердження плану 
роботи МК у 2020/2021 навчальному році 

3. Психолого-педагогічний аналіз та соціально-педагогічна 
діагностика контингенту учнів І курсу. Процедура та вимоги 
до складання соціального паспорту групи. 

4. Обов’язки класного керівника та майстра виробничого 
навчання у системі виховання учнів. 

5. Педагогіка співпраці класних керівників, батьків, соціально-
психологічної служби. 

6. Рекомендації щодо змістовного наповнення планів виховної 
роботи та їх оформлення. 

7. Підготовка до Дня українського козацтва. 

-Проаналізувати результати виховної 
роботи за минулий навчальний рік та 
спланувати на 2019/2020 н.р. 
-ознайомитися з  посадовими обов’язками 
класного керівника та майстра 
виробничого навчання в частині виховної 
роботи з учнями, 
-Вивчити контингент новоприбулих учнів 
та обговорити шляхи ефективної співпраці 
класних керівників з батьками і 
соціальними службами. 
- Підвищити рівень компетентності 
класних керівників щодо нормативно- 

р правової бази з питань виховання 
учнівської молоді. 

Колективна 
Інформація, 

Аналіз, 
Виступи, 

  Обговорення 

Заст.директора з 
НВихР, методист, 
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, класні 
керівники та 
майстри 
виробничого 
навчання 

 

Л
и

ст
оп

ад
 

1. Стан ведення документації класного керівника. 
2. Інформація класних керівників навчальних груп щодо 
вивчення учнівського контингенту нового набору. 
3. Забезпечення класними керівниками та майстрами 
виробничого навчання активної участі учнів груп у підготовці 
та проведенні позаурочних заходів в ліцеї. 
4. Організаційний аспект роботи класних керівників щодо 
підготовки учнів навчальної групи до ЗНО. 
5. Сучасний класний керівник ліцею. Види співпраці 
класного керівника і майстра виробничого навчання. 
6. Підготовка до Дня Збройних Сил України. 
7. Підготовка до Новорічних свят. 
 

- Добитися чіткого дотримання класними 
керівниками вимог щодо ведення 
навчально-методичної документації з 
питань виховання учнів. 
- Здійснити якісну організаційну 
підготовку класними керівниками учнів 
випускних груп до ЗНО 
- Активізувати роботу класних керівників 
та майстрів виробничого навчання щодо 
забезпечення участі учнів у масових 
виховних заходах, що проводяться в ліцеї. 
 

Колективна 
Інформація 

Виступи 
Обговорення 
Презентація 

Заступник 
директора з 
НВихР, методист, 
класні керівники 
навчальних груп, 
класні керівники 
навчальних груп 
першого курсу 
№947 №98, №99, 
12ТМШ   

 



С
іч

ен
ь 

1. Аналіз відвідування занять учнями у І семестрі 2020/2021 
навчального року та проведених виховних годин і 
позаурочних заходів класними керівниками навчальних груп. 

2. Організація проведення заходів профорієнтаційного 
спрямування. 

3. Традиції та інновації у виховній роботі класного керівника. 
4. Необхідність розширення впливу учнівського 

самоврядування. 
5. Просвітницько-профілактична робота з учнями 

щодо формування здоров’язберігаючої компетентності. 
6. Спільні дії педагогічних працівників ліцею в 

профілактиці правопорушень серед здобувачів освіти. 

- Ознайомити класних керівників із 
інноваціями у виховній роботі. 
- Забезпечувати ефективність виховного 
процесу. 
- Виявити фактори, які можуть 
перешкоджати ефективності виховної роботи 
з учнями. 

- Актуалізувати увагу на формуванні  
   Здоров’я   зберігаючої компетентності учнів. 

- Підготуватися до виконання регіонального 
замовлення. 

Колективна 
Аналіз 

Виступи 
Інформація 
Обговорення 

Заступник 
директора з 
НВихР, методист, 
класні керівники 
навчальних груп, 
викладач 
фізичного 
виховання 

 

Б
ер

ез
ен

ь 

1. Організація навчально-виховного простору як 
середовища формування національної свідомості та розвиток 
творчої особистості учня (з досвіду роботи). 
2. Диспут  «формування в учнів культури 
поведінки та спілкування, навчання їх способам розв’язання 
конфліктів». 
3. Організація профілактичної роботи з учнями, які схильні 
до правопорушень. 
4. Теоретичні напрямки формування особистості здобувача 
освіти через компетентнісний підхід зо виховання. 

-Продовжити формувати вміння класного 
керівництва групи проводити роботу з 
учнями, які схильні до правопорушень. 
- Налагодити тісний зв'язок всіх органів 
учнівського самоврядування. -
Актуалізувати увагу на формуванні 
національної свідомості, життєвої 
компетентності та розвитку творчої 
активності учнів. 
Доповідь по темі. 

Бесіда- 
дискусія. 

Ситуатив-
ний тренінг 

Заступник 
директора з 
НВихР, методист, 
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, класні 
керівники та 
майстри 
виробничого 
навчання 

 

Т
ра

ве
нь

 

1. Стан ведення журналу обліку та реєстрації підсумків виховної 
роботи класними керівниками навчальних груп. 
2. Підведення підсумків виховної роботи за 2020/2021 
навчальний рік, обмін досвідом, самоаналіз, пропозиції 
покращення роботи. 
3. Підведення підсумків роботи методичної комісії 
класних керівників за 2019/2020 навчальний рік. Обговорення 
проекту плану роботи МК класних керівників на 2020/2021 
навчальний рік 

- Самоаналіз класними керівниками та 

майстрами виробничого навчання 

виховної діяльності у навчальній групі. 
- Підвищення рівня педагогічної     

майстерності класних керівників під 

час обміну досвідом. 
- Аналіз дотримання класними 
керівниками вимог щодо ведення 
журналу обліку та реєстрації підсумків 
виховної роботи. 

Колективна 
Аналіз 
Виступи 

   Заступник 
директора з 
НВихР, 
методист, 
соціальний 
педагог, класні 
керівники 
навчальних 
груп 

 

 



Склад методичної комісії 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові класного 
керівника 

Освіта Пед. 
стаж 

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

Кваліфікацій 
на категорія, 

тарифний 
розряд 

Номер 
навчальної 

групи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові майстра 

виробничого навчання 

І курс 
1 Жадан Любов 

Василівна 
Вища  38 2017 вища, викладач - 

методист 
97 Олефіров Олександр 

Васильович 
2 Погрібняк Сергій 

Миколайович. 
Вища  16 2012 ІІ категорія 98 Чернов Анатолій 

Афанасійович 
3 Тимченко Олена 

Василівна 
Вища  38 2016 вища, викладач - 

методист 
99 Долотава Ольга Сергіївна 

ІІ курс 
    навчається 11 розряд 96 Богданова       Катерина 

Олександрівна 
 Захарчук Василь 

Анатолійович 
Вища  5 2019 ІІ категорія 95 Ліподат Євгеній 

Іванович 
 Дунчик Ігор 

Георгійович 
Вища  26 2018 І категорія 94 Ковтун Олександр 

Олександрович 
ІІІ курс 

 Бабіч Олександра 
Максимівна 

Вища  8 Атестувалась за 
дипломом 

ІІ категорія 93 Войтенко Світлана 
Вікторівна 

 Пилипчук Наталія 
Олександрівна 

Вища  23 2019 І категорія 92 Бендеров Михайло 
Георгійович 

ТУ 
 Ліподат Євгеній 

Іванович 
Базова вища 21 2018 14 розряд 11 ТМШ Ліподат Євгеній 

Іванович 
 Масаликін Іван 

Іванович 
Базова вища 18 2018 11 розряд 12 ТМШ Масаликін Іван 

Іванович 

 



 

РЕАЛІЗАЦІЯ РІЧНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ В 
АСПЕКТАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРОБЛЕМ 

№ 
п/п 

Прізвище, ім.’я, по 
батькові 
класного 
керівника 

Індивідуальна методична проблема 
класного керівника 

Форма реалізації 
індивідуальної методичної 

проблеми 

Примітка, позначка 
про виконаная, 

результативність 

1 Бабіч 
Олександра 
Максимівна 

Напрямки формування особистості учня 
через розвиток соціальних компетенцій 

Координація роботи 
художньо естетичного 
сектора учнівського 
самоврядування, виступ на 
засіданні МК; проведення 
відкритого виховного заходу; 
підготовка методичної 
розробки виховного заходу 

 

2. Пилипчук 
Наталія 

Олександрівна 

Формування в учнів інтересу і розуміння 
необхідності пошуків шляхів правильного 

життєвого самовизначення через 
формування соціальних компетенцій.  

Методичні розробки виховних 
заходів; проведення 
відкритого виховного заходу; 
виступ на засіданні МК; 
підготовка презентацій 
виховної тематики 

 

3. Дунчик Ігор  
Георгійович 

Формування здоров’язберігаючої 
компетентності учнів 

Проведення виховних годин, 
спортивних конкурсів та 
змагань; підготовка 
методичної розробки 
виховного заходу; виступ на 
засіданні МК; робота 
спортивних секцій. 

 

4. Жадан 
Любов 

Василівна 

Виховання національної свідомості, 
любові до землі, до рідної мови, до свого 

народу. 

Проведення відкритих 
виховних годин; методичні 
розробки виховних заходів; 
виступи на засіданнях МК; 
пропагування досвіду 
роботи; висвітлення 
основних положень 
індивідуальної методичної 
проблеми на сайті ліцею; 
поповнення методичної 
скарбнички класного 
керівника. 

 

5. Олефіров 
Олександр 
Васильович 

Формування організованого колективу 
учнів через активізацію колективної 

виховної роботи. 

Проведення виховних годин; 
виступи на засіданнях МК; 
реферат 

 

6. Тимченко 
Олена 

Василівна 

Формування активної життєвої позиції в 
умовах особистісно- орієнтованого 

виховання. 

Проведення відкритих 
виховних годин; підготовка 
презентацій; висвітлення 
основних положень 

 

7. Захарчук 
Василь 

Анатолійович 

Формування у учнів необхідних 
житєвих компетнцій  через 
колективні форми роботи 

Виступи на засіданнях МК; 
підготовка мультимедійних 
презентацій; методична 
розробка виховного заходу; 
проведення виховних годин 

 



8. Чернов 
Анатолій 

Афанасьевич 

Розвиток основних життєвих 
компетенцій учнів у мовах швидкого 
розвитку    сучасного суспільства  

Виховні години; виступи на 
засіданні МК; підготовка 
методичної розробки 
виховного заходу. 

 

9 Долотава Ольга 
Сергіївна 

Розвиток пізнавальної компетентності 
при вихованні сучасного робітника  

Участь у проведенні 
виховних заходів;  

 

10 Масаликін 
Іван 

Іванович 

Розвиток пізнавальної компетентності 
при вихованні сучасного робітника 

Участь у проведенні 
виховних заходів; 

 

 

 


