
 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО         

Методичною радою                                                                                                              Директор_________Ірина ЗГАНЯЙКО    

Протокол №   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План засідань 
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 Тематика засідань методичного об’єднання вчителів 
корекційно – розвиткової роботи на 2022 – 2023н.р. 

 
Тема І:«Організація корекційно – розвиткової роботи в Центрі у 2022 – 2023н.р.» 

 
Мета:вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування корекційно – розвиткової 
роботи; обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2021 – 2022н.р. та затвердити план 
роботи на 2022 – 2023н.р. 
 

Форма роботи: консультативний пункт 

Тематика засідань Форми   та 

методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 Обговорення  плану роботи методичного 
об’єднання на 2022– 2023н.р. 
 

Звіт голови 

методичного 

об’єднання 

 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

Керівник  методичного 

об’єднання  

 

Члени 

методичногооб’єднання 
Переобрання секретаря методичного об’єднання  Обговорення 

Обговорення методичних рекомендацій щодо 
організації корекційно-розвиткового роботи. 
Вивчення програм з розвитку слухового 
сприймання  та формування вимови, корекції 
мовлення, логоритміки, корекції розвитку. 

Обговорення Члени 

методичногооб’єднання 

Забезпечення академічної доброчесності у 
професійній діяльності вчителя 

Обговорення   



Обговорення та затвердження календарного 
планування з розвитку слухового сприймання  та 
формування вимови, корекції мовлення, корекції 
розвитку, логоритміки вчителів корекційно – 
розвиткової роботи. 

Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

Завдання членам методичного об’єднання  
1.Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, 

написати календарне планування з розвитку слухового 

сприймання та формування вимови, корекції мовлення, 

корекції розвитку, логоритмікивідповідно до нових 

рекомендацій. 

2. Розробити папку «Комплексне педагогічне обстеження 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення» 

3.Систематичне ознайомлення з новинками педагогічної, 

методичної, психологічної та дефектологічної літератури 

(самоосвіта) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Тема ІІ:«Нейрологопедичні вправи як важлива складова 
розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами» 

  
Мета:розширити знання вчителів корекційно – розвиткової роботи про нейрологопедичні вправи під час 
корекційно-розвиткових занять з учнями з особливими освітніми потребами; охарактеризувати вправи для 
розвитку міжпівкульної взаємодії. 
 

Форма роботи: «круглий стіл» 
 

Тематика засідань Форми   та 

методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 Нейрологопедія. Особливості та основні поняття. Доповідь 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Мотильова І.С. 
 

Нейропідхід у роботі з дітьми з порушенням 
мовлення 

Почерк 

майстра 

Турчанович Т.О. 
 

Міжпівкульна  взаємодія для розвитку дітей. 
Вправи та завдання.  

Доповідь Романенко Л. 

Завдання членам методичного об’єднання  

Взаємовідвідування уроків.  

Робота над проблемними питаннями. 

Робота з фаховою літературою. 

 Члени методичного 

об’єднання 

 



Тема ІІІ:«Розвиток слухового сприймання та формування вимови під 
час корекційно-розвиткових занять» 

Мета:поділитися досвідом роботи під час занять з розвитку слухового сприймання, а саме: роботи над  
текстом на індивідуальних та групових заняттях; використання різних видів завдань під час роботи над 
текстом, діалогом та цілісними мовними структурами; вироблення умовної реакції на звук. 
 

Форма роботи: обмін досвідом 

 
 

Тематика засідань Форми   та 

методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 Методика роботи над діалогом під час розвитку 
слухового сприймання 

Доповідь  

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Чупилко О. І. 

Вироблення  умовної реакції на звук Методичний 

діалог 

Штомпіль А.А. 
 

Обговорення матеріалів періодичної преси «Дитина 
з особливими потребами», «Дефектологія» 

Аукціон ідей 

Методичні  

перегуки 

 

Члени 

методичного 

об’єднання 

Члени 

методичного 

об’єднання 



Завдання членам методичного об’єднання 

Підготовка до проведення предметно- методичного 

тижня.  

Робота над проблемними питаннями. 

Робота з фаховою літературою. 

 

 Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Тема ІV:«Порушення темпу мовлення, голосу, читання та письма у 
дітей з тяжкими порушеннями мовлення» 

 
Мета:обговорити форми, методи колекційної роботи з розвитку дрібної моторики, з усунення порушень 
письма та читання у дітей з тяжкими порушеннями мовлення  
 

Форма роботи:  методичні посиденьки 

 
 

Тематика засідань Форми   та 

методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 Класифікація мовленнєвих порушень Доповідь  

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 Тищенко С.М. 
 

Обговорення змісту проведення предметно – 
методичного тижня вчителів корекційно-розвиткової 
роботи 

Аукціон ідей Члени 

методичного 

об’єднання 

Огляд новинок педагогічної літератури та 
ознайомлення з педагогічним досвідом. 

Методична 

скарбничка 

Члени 

методичного 

об’єднання 
 

 

 
 



ТемаV:«Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів корекційно 
– розвиткової роботи у 2022 – 2023н.р.   » 

 
Мета:зробити аналіз роботи методичного об’єднання  вчителів корекційно – розвиткової роботи за 2022– 
2023 навчальний рік та внести пропозиції щодо тем засідань методичного об’єднання на наступний 
навчальний рік.  

  Форма роботи: методичний марафон 

 
 

Тематика засідань Форми   та 

методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 Підведення підсумків роботи методичного об’єднання 
за 2022 – 2023 навчальний рік  

 

Звіт про 

виконання 

плану роботи 

методичного 

об’єднання 

 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Іващенко В.В. 
 

Підсумки роботи над проблемною темою 

 
Звіти 

вчителів 

Члени 

методичного 

об’єднання 

Пропозиції вчителів корекційно - розвиткової роботи 
щодо тем засідань методичного об’єднання на 
наступний навчальний рік, шо потребують уваги 

Аукціон ідей Члени 

методичного 

об’єднання 

Завдання членам методичного об’єднання:Поповнити робочий кабінет новими наочними посібниками, роздатковим 

матеріалом, дидактичними іграми. 

  

 


