
 

 

ВИХОВНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА 

Національно-патріотичне виховання учнівської 

молоді, формування її свідомості в умовах 

сучасної школи 

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ 

МК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

 

"Формування в учнів національно -

 патріотичних почуттів, любові до свого 

народу, рідної мови, традицій народних ремесел 

на основі виховання ціннісного ставлення до 

держави та суспільства" 

 

 

 

КЕРІВНИК МК КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

Довганюк Оксана Вікторівна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК   ЧЛЕНІВ  МК  КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ 

 

№ 

п\

п 

 

Прізвище ім’я по 

батькові 

класного керівника 

Спеціальність за 

дипломом 

Група в якій 

працює 

 

Категорія, 

стаж 

педагогічної 

роботи 

Проблемні питання над 

якими працюють члени 

МК 

1 Дорош Микола 

Іванович 

Українська с/г 

академія, 

агроном 

18 слюсарів Старший 

викладач, 26 

Виховання дисципліни 

та згуртування 

учнівського колективу 

2 Голик Галина 

Антонівна 

ЧНУ,  136 

 

трактористів 

29 р., 

спеціаліст 

Формування 

екологічної культури 

учня, гармонії її 

відносин з природою 

3 Перебиківський Ігор 

Несторович 

ЧДУ, інженер, 

фізик 

28 кухарів, 

кондитерів 

Старший 

вчитель, 22 

Виховання 

зацікавленості та 

допитливості учнів 

4 Довганюк Оксана 

Вікторівна 

ЧНУ, 

математика, 

середня освіта 

17 слюсарів Спеціаліст, 

12 

Виховання в учнів 

почуття дружби та 

товаришування 

5 Москалюк Віктор 

Доментійович 

Кам’янець-

Подільська 

аграрна академія 

135 

слюсарів 

Спеціаліст, 

17  

Розвиток творчого 

потенціалу учнів, 

реалізація їх нахилів і 

здібностей у різних 

сферах діяльності  

6 Сандуляк Тамара 

Петрівна  

Одеський 

інститут н/г, 

економіст 

16 слюсарів Старший 

викладач, 23 

Виховання 

шанобливого 

ставлення до культури, 

звичаїв, традицій 

українського народу 

7 Гаврилюк Юлія 

Георгівна 

ЧДУ, викладач  28 кухарів 11р, 6м. Спільна робота сім’ї та 

навчального закладу 

щодо організації 

виховного процесу 

8 Хавруняк Ніна 

Олексіївна 

ЧДУ, викладач 

української мови 

Вихователь  46 р., 

старший 

викладач 

Виховання свідомого 

ставлення до здоров’я, 

як до найвищої 

цінності 

9 Грубляк Галина 

Олександрівна 

Чернівецьке 

педучилище, 

вихователь 

дитячого 

дошкільного 

закладу 

Вихователь 38 р., 

спеціаліст 

Залучення учнів до 

скарбів української 

народної творчості 

10 Захотій Ірина 

Олександрівна 

ЧНУ, психологія практичний 

психолог  

5р, 11 м. Моральне виховання, 

проблема людяності.  

11 Дячук Наталія Сергіївна Вища, Камінець-

Подільський 

педагогічний 

університет 

Соціальний 

педагог, 

3 р.2м Здоровий спосіб життя 

- здорові звички 

12 Бойко Домка 

Степанівна 

Хотинський 

сільськогосподар

ський технікум 

Бібліотекар  Спеціаліст І 

категорії, 

21р. 2 м. 

Виховання духовності, 

моральності та 

національно – 

патріотичної 

свідомості.  

 

 

 



План роботи методичної комісії класних керівників та вихователів 

на 2018/2019 навчальний рік 
  

№ 

п/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Вересень – 11.09.2018 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

Тема: Організація виховної діяльності ліцею на 

2018-2019 н.р. 

Аналіз роботи МК за 2017-2018 н.р. 

Обрання голови МК 

Затвердження плану роботи та визначення 

основних напрямків виховної роботи ліцею на 

2018-2019 н.р. 

Вивчення інструкційно-методичних документів 

щодо виховної роботи і функціональних 

обов’язків класних керівників. 

 

 

 Петрушка Л.М. 

Члени МК 

 

 

Довганюк О.В. 

 

 

Довганюк О.В. 

Робота між засіданнями 

 Вивчення умов проживання учнів, які потребують особливої уваги 

 Проведення відкритого виховного заходу до Дня вчителя  

 Складання «банку даних» учнів пільгових категорій. Соціальний  паспорт  

ліцею. 

 Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення до діяльності 

гуртків та секцій за інтересами. 

 Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 

Жовтень 30.10.2018 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Тема: Удосконалення родинного виховання. 

Індивідуальна робота класного керівника з 

батьками (з досвіду роботи) 

Звіт класних керівників про стан відвідування 

учнями уроків. 

Обговорення відкритого виховного заходу та 

годин спілкування  

Проведення психолого-педагогічної діагностики 

пізнавальних можливостей учнів І курсу. 

 

 

Дорош М.І 

 

 

Члени МК 

 

 

Практичний психолог 

Робота між засіданнями  

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 Робота над створенням згуртованого і працездатного колективу учнів; 

 Ведення журналу педагогічного спостереження за учнями; 

 Вивчення актуальних питань роботи класних керівників; 

 Відвідування відкритого виховного заходу до свята  Покрови Пресвятої 

Богородиці 
Листопад – 27.11.2018 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Тема: Формування у учнів національної 

свідомості та почуття справжнього 

патріотизму  

Заслухати та проаналізувати доповідь на тему 

«Сучасні інноваційні  підходи  до виховання 

патріотизму та національної свідомості». 

Обговорення проведеного виховного заходу та 

години спілкування 

Аукціон педагогічних ідей «Шляхи 

вдосконалення виховання громадянина-патріота» 

 

 

 

 

Сандуляк Т.П. 

 

Класні керівники 

 

Члени МК 

 



Робота між засіданнями 

Контроль відвідування учнями навчальних занять 

 Година спілкування до Дня пам’яті жертв голодомору; 

 День української писемності та мови.  

 «Майдан- територія гідності»  

Грудень 25.12.2018 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Тема: Удосконалення правового виховання 

Круглий стіл «Конвенція ООН про права 

людини» 

Доповідь на тему: «Роль і місце класного 

керівника в правовому вихованні учнів» 

Формування правової свідомості учнів 

Обговорення відкритих виховних заходів та 

годин спілкування  

Організація індивідуальної роботи з 

профілактики правопорушень серед учнів ліцею 

(обмін досвідом). 

Профілактика правопорушень серед молоді  

 

 

Члени МК 

 

Москалюк В.М. 

 

Члени МК 

 

 

 

 

Робота між засіданнями 

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 Проведення відкритого виховного заходу «Андріївські вечорниці»  

 До Дня Збройних сил України «Ми твої, Україно, сини»   

  Проведення відкритого виховного заходу до Дня Святого Миколая  

 Підготовка до новорічного вечора 

Лютий – 26.02.2019 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Тема: Практичне використання сучасних 

виховних технологій у виховному процесі 

Ефективність використання сучасних виховних 

технологій у практичній роботі вчителя. 

Методика використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальній та 

виховній роботі. 

Спільна робота класних керівників та вихователів 

в позаурочній виховній роботі – обмін досвідом.  

Обговорення відкритих виховних заходів та годин 

спілкування 

 

 

 

Довганюк О.В. 

 

Члени МК 

 

 

Робота між засіданнями 

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 Проведення відкритого виховного заходу класним керівником «Я – за безпечний 

Інтернет»; 

 Проведення відкритого виховного заходу вихователем до Дня Закоханих «Гімн 

коханню». 

 День Героїв Небесної Сотні 

Березень- 26.03.2019  

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Тема: Формування високої екологічної культури 

учнів. 

Контроль класних керівників за умовами 

проживання учнів у гуртожитку (аналіз роботи, 

обмін досвідом); 

Обговорення відкритих виховних заходів та годин 

спілкування 

Доповідь «»Формування екологічної культури 

учнів під час навчально-виховної роботи» 

 

 

 

Класні керівники 

Члени МК 

 

 

І.Н.Перебиківський 

Робота між засіданнями 

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 



 Свято до Міжнародного жіночого дня 

 Відзначення Шевченківських днів 

Квітень- 30.04.2019   

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Тема: Позаурочна виховна робота – 

пріоритетний напрямок виховання  
Організація виховної роботи учнів в позаурочний 

час. 

Обмін досвідом – «Удосконалення позаурочної 

виховної роботи на основі індивідуального 

підходу» 

Обговорення відкритих виховних заходів та годин 

спілкування 

 

 

 

Заступник директора з НВР 

 

Класні керівники 

 

Члени МК 

Робота між засіданнями 

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 Проведення відкритого виховного заходу на тему «Пам’ятаємо Чорнобильський 

квітень»  

 Проведення батьківських зборів в учнівських групах. 

 День сміху 

Травень – 28.05.2019 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Тема: Формування  позитивного відношення до 

здорового способу життя учнів 

Доповідь «Формування життєвої компетентності 

учнів» 

З досвіду роботи «Профілактика шкідливих звичок 

учнів»  

Обговорення відкритих виховних заходів та годин 

спілкування 

 

 

Гаврилюк Ю.Г. 

 

Практичний психолог 

 

 

Члени МК 

Робота між засіданнями 

 Контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 Свято до Дня матері. 

 День вишиванки. 

Червень 25.06.2019 

 

 

1 

Тема: Підбиття підсумків роботи МК за 2018-

2019н.р. 

Підбиття підсумків виховної роботи МК за 2018-

2019 н.р., обмін досвідом, пропозиції по 

поліпшенню виховної роботи на наступний 

навчальний рік  

 

 

 

 

 

Члени МК 

 

 

Голова МК     О.В.Довганюк  

 

 

 

 


