
 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

    ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

    Методичною радою                                                                                                                        

    протокол №      

    від                    р.                                                                                                                         Директор __________ Ірина ЗГАНЯЙКО 

 
План засідань методичного об’єднання 

 вихователів виховних груп Центру на 2022 – 2023 навчальний рік 

 
I.  ТЕМА:  Особливості організації роботи методичного об’ єднання  у 2022- 2023  навчальному році. 

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

                                           Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2021 – 2022 навчальний рік та  

                                           затвердити план роботи на 2022 – 2023 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 2021 – 2022 

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 2022– 2023 навчальний рік 

 
Обговорення 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

  

3. Особливості змішаної та дистанційної роботи вихователів виховних груп. 

           Виховательство в умовах воєнного стану: інструменти, виклики, можливості 

 
Інформація  

Заступники 

директора  з НВР 

Мотильова І.С. 

Патлай Ю.М. 



 

 

 

 

 

      4.Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки   

України щодо підготовки до  початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 

навчальному році.(Лист МОН № 1/7035-22 від 27.06.22 року) 

 

Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 5. Академічна доброчесність як запорука підвищення якості освітнього процесу. Виступ Голова М О 

Черниш Л.Я. 

  
      6.  Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і 

здоров’я дітей в умовах пандемії та воєнного стану. Про організацію та проведення 

інструктажів з безпеки життєдіяльностіучнів у закладі. Розробка пам’яток для учнів, батьків, 

вихователів під час карантину та воєнного стану. 

 

 
Обговорення 

Заступники 

директора  з НВР 

Мотильова І.С. 

Патлай Ю.М. 

  

Завдання членам методичного об’єднання  
1.До 05.09.2022 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» 

5. Розробити пам'ятки для учнів та батьків під час карантину та воєнного стану відповідно віку дітей. 

 
 

  



II. ТЕМА: «Виховання громадянина, національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

адаптації в сучасному суспільстві» 

                       Мета: визначити та обґрунтувати теоретичні основи у вихованні громадянина, національно свідомої та гармонійно 

розвиненої особистості здатної до адаптації в сучасному суспільстві  

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. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність. Концептуальні засади національно-

патріотичного виховання. 

Консультація 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

Давиденко Д.Є. 

2. Сучасні інноваційні технології національно-патріотичного виховання. 
 

Дискусія Черниш Л.В. 

3. Виховання патріотизму як основи національної свідомості школярів засобами КТС 

(колективних творчих справ). 

Аукціон педагогічних 

ідей 

Губко О.І. 

4. Виховання активного громадянина, що будує своє життя на основі визнання 

моральних цінностей та прав людини через інноваційні технології та ІКТ. 

Творчий обмін 

думками 

Штомпіль А.А. 

5.Підвищення професійної компетентності педагога – запорука підвищення якості 

виховання. 

Обмін досвідом  Черниш Л.Я. 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Опрацювати літературу згідно тематики засідання. 

2. Розробити пам'ятки для батьків «Сім’я і школа: два духовні центри в системі національно-патріотичного виховання дитини» 

 

 

 

 



III. ТЕМА:Розвиток цифрової компетентності. Організація онлайн-простору вихователя виховної групи   

  Мета: розширити та уточнити знання про розвиток  цифрової компетентності; ознайомити з основними моментами в організації 

онлайн-простору в роботі вихователів виховних груп; надати рекомендації щодо організації відповідної роботи 
 

Форма роботи: методичні мости  

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Використання сучасних інформаційних технологій для візуалізації освітнього контенту, 

кроки до цікавих та захопливих виховних заходів.  
Методична 

скарбничка 

С
іч

ен
ь

 

 
 

Вч. 

інформатики 

Пірогов С.О. 

2. Психологічний комфорт учасників дистанційної освіти, як зробити онлайн заняття 

ефективними та цікавими. 

Методичні перегуки Психолог 

Центру 

Кузьменко М.А. 

3. Ефективна організація виховної роботи за допомогою сучасних інтерактивних сервісів 

при змішаному та дистанційному навчанні. 

Панорама ідей Степанчук Ю.В. 

4. Передовий педагогічний досвід. Педагогічна наука, та її застосування у виховній 

роботі. 

Виступ Черниш Л.Я. 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Опрацювати матеріали про ситуацію успіху в організації роботи з учнями 

 

 

 

 

 

 

  



IV. ТЕМА: «Інноваційні  та хмарні технології у освітній діяльності Нової української школи» 

                       Мета: обмінятись досвідом роботи з впровадження в освітній процес інноваційних форм організації освітньої діяльності 

здобувачів освіти під час уроків та роботи виховної групи. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, 

методичну та практичну компетентності; удосконалювати освітній процес; виховувати інтерес до самовдосконалення та пізнання нового. 
                                              

Форма роботи: Консультативний пункт 

(спільне засідання методичних об'єднань вихователів виховних груп та вчителів початкових класів) 

Тематика засідань Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Інноваційні та хмарні технології: доцільність та практичне використання у освітній 

діяльності спеціальних закладів освіти 

Панорама роздумів 

Б
ер

е
зе

н
ь

 

Керівники МО 

Досінчук О.В., 

Черниш Л.Я. 

2. Формування практичних, дослідницьких умінь та навичок у дітей з особливими 

освітніми потребами як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання 

Цифровий 

калейдоскоп 

Романенко Л.М. 

3. Проєктна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання Методичний ринг  

Члени МО 

4. Секрети цікавого навчання під час проведення самопідготовки Виступ-доповідь Степанчук Ю.В. 

5. Оцінювання має різні цілі, тому має бути різним (самооцінювання, формувальне 

оцінювання) 

 

  Керівники МО 

Досінчук О.В., 

Черниш Л.Я. 

Завдання членам методичного об єднання 

1.  Проведення показових уроків та виховних заходів з використанням інноваційних або хмарних технологій в освітній 

діяльності Центру. 

2. Опрацювати методичну літературу на тему «Інноваційні та хмарні технології у освітній діяльності» 

 

  



V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання вихователів виховних груп  за 2022 – 2023 

навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік. 

 

                       Мета: підвести підсумки роботи методичного об’єднання вихователів виховних груп за 2022- 2023  

                                           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 2022 – 

2023 навчальний рік. 

 

Звіт про виконання 

плану роботи 

методичного 

об’єднання  

 

Т
р

а
в

е
н

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 2023 – 2024  навчальний рік. 

Панорама ідей Члени 

методичного 

обєднання 

Завдання членам методичного об єднання 

1. Поповнити матеріали для роботи новими дидактичними іграми, роздатковим матеріалом. 

 

 

  


