
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                               

 

    ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

    Методичною радою                                                                                                                        

    протокол №      

    від                    р.                                                                                                                            Директор __________ І.Ф.Зганяйко 

 
План засідань методичного об’єднання 

 вихователів виховних груп Центру на 2021 – 2022 навчальний рік 

 
I.  ТЕМА:  Особливості організації роботи методичного об’ єднання  у 2021- 2022  навчальному році. 

                       Мета:   вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування виховних груп.  

                                           Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2020 – 2021 навчальний рік та  

                                           затвердити план роботи на 2021 – 2022 навчальний рік. 

 

Форма роботи: методичний консультативний пункт 
 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 
Дата 

проведення 

Відповідальний 

 

 

 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів виховних груп за 2020 – 2021 

навчальний рік. 

Звіт голови 

методичного 

об’єднання  

 

С
ер

п
ен

ь
  
  
  
  
  

 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вихователів 

виховних груп на 2021– 2022 н.р.  

 
Обговорення 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

  

3. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки 

України щодо організаційно-методичних засад забезпечення освітнього процесу для 

учнів з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти у 2020-

 
Обговорення  

Члени 

методичного 

об’єднання 
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4. Обговорення вимог щодо ведення журналу виховної групи 

 
Обговорення 

Члени 

методичного 

об’єднання 

     5. Презентація   документа «Абетка для директора», як рекомендації до побудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. 
Презентація та 

обговорення 
 Котик О.М. 

заступник 

директора з НВР 

    

Завдання членам методичного об’єднання  
1.До 04.09.2020 р. поповнити куточки виховної групи та куточки з безпеки життєдіяльності. 

2.Опрацювати протягом місяця методичну літературу щодо виховної роботи в закладі, та з особистої проблеми. 

3.Опрацювати листи та рекомендації Міністерства освіти і науки. 

4.Молодим спеціалістам опрацювати лист МОНУ № 1121 від 05.10.2009 року «Про затвердження Положення про групу продовженого дня 

загальноосвітнього навчального закладу та лист МОНУ №1/9-503 від 18.07.2013 «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу  в 

групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» 

4. Опрацювати документ «Абетка для директора»  протягом вересня місяця 

 
 

  



II. ТЕМА: Краса світу та природи. Екологічне виховання 

 

                       Мета: удосконалити професійну майстерність вихователів виховних груп та класних керівників щодо формування 

системи знань екологічної культури учнів з порушеннями слуху та мовлення у виховному процесі 

Форма роботи: букет педагогічного досвіду  

(спільне засідання методичних об'єднань класних керівників та вихователів виховних груп) 

 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Форми та методи екологічного виховання Консультація  

Ж
о
в

т
ен

ь
 

Одінцова Н.М., 

класний керівник 

2. Екологічне виховання учнів у процесі навчання Дискусія .Черниш Л.Я., 

вихователь 

виховної групи 

3. Колективна робота з учнями як одна з форм екологічного виховання Аукціон педагогічних 

ідей 

Досинчук О.В., 

класний керівник 

4. Колективна робота з учнями як одна з форм екологічного виховання Творчий обмін 

думками 

Члени МО 

класних 

керівників та 

вихователів 

виховних груп 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Підготувіати та провести виховні години та виховні бесіди щодо виховання екологічної культури учнів враховуючи вік та фізичні 

особливості дітей 

 

 



 

III. ТЕМА: «Використання інноваційних технологій з метою створення умов для самореалізації кожної 

особистості під час роботи виховної групи» 

                 

  Мета: розширити та уточнити знання про інноваційні технології, що створюють умови для мотивації та самореалізації особистості 

ознайомити з основними структурними компонентами кінеозології та нейробіки; надати рекомендації щодо організації роботи з дітьми при 

використанні даних технологій з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери вихованців Центру під час роботи виховної 

групи 
 

Форма роботи: методичні мости  

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з 

особливими освітніми потребами 

Методична 

скарбничка 

С
іч

ен
ь

 

 
 

Степанчук Ю.В. 

2. Вправи для найменших і початківців з використанням компонентів кінезіології Методичні перегуки Турчанович Т.В. 

3. Застосування нейробіки для активізації пізнавальної діяльності під час навчального 

процесу в НУШ 

Панорама ідей Давиденко Д.Є. 

4. З досвіду роботи «Нейробіка  як мистецтво розвитку пам'яті, уваги, мови» З досвіду роботи Гаврилюк Б.І. 

5.Внесення пропозицій та обговорення плану проведення виховних заходів в рамках 

предметно-методичного тижня вихователів виховних груп . 

Інформаційне 

повідомлення 

Члени МО 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Опрацювати літературу щодо питання використання інноваційних  технологій кінезіологіі та нейробіки  у виховній роботі вихователя 

виховної групи. 

 

 

 

  



 

IV. ТЕМА: Формування соціальної компетентності у здобувачів освіти Центру 

                       Мета: удосконалити професійну майстерність вихователів виховних груп по формуванню соціальної компетентності у 

здобувачів освіти Центру та  визначити особливості формування соціальної компетентності у підлітковому віці  

                                              

Форма роботи: майстер - клас 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Особливості формування соціальної компетентності у підлітковому віці дітей з 

особливими освітніми потребами 

Методичний всеобуч 

Б
ер

ез
ен

ь
 Черниш Л.В. 

2. Комунікативні можливості учнів з особливими освітніми потребами , як одна з умов 

соціалізації в суспільстві. 

Обмін думками Яценко Ю.О. 

3. Засоби розвитку комунікативних вмінь вихованців Центру. З досвіду роботи  

Черниш Л.Я. 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Розробити дидактичні ігри спрямовані на розвиток комунікативних можливостей учнів відповідно до віку дітей. 

2. Підготувати пропозиції щодо роботи методичного об'єднання вихователів виховних груп на 2022– 2023 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання вихователів виховних груп  за 2021 – 2022 

навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік. 

 

                       Мета: підвести підсумки роботи методичного об’єднання вихователів виховних груп за 2021- 2022  

                                           навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, 

                                           скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік. 

Форма роботи: методичний марафон 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата проведення Відповідальн

ий 

1. Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вихователів груп за 2021 – 

2022 навчальний рік. 

 

Звіт про виконання 

плану роботи 

методичного 

об’єднання  

 

Т
р

а
в

ен
ь

 

Голова 

методичного 

об’єднання 

2.. Підсумки роботи над проблемною темою. 
 

 

Круглий стіл Члени 

методичного 

об'єднання 

   3. Складання перспективного плану роботи методичного  об’єднання вчителів 

початкових класів на 2022 – 2023  навчальний рік. 

Панорама ідей Члени 

методичного 

обєднання 

Завдання членам методичного об єднання 

Поповнювати матеріали для роботи виховної групи новими дидактичними іграми, роздатковим матеріалом. 

 

 
 

  


