
План роботи  методичного об’єднання вихователів та класних керівників  

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

І засідання 

СЕРПЕНЬ 

1 Про вивчення державних документів з 

проблеми освіти, інструктивно-

методичних листів 

Серпень 

2019 

Заступник з 

НВР  

2 Про обговорення  та затвердження плану 

роботи методичного об'єднання на 

2019/2020 н. р. 

Голова МО 

3 Про призначення школи ІІ ступеня. 

Модель випускника  

Заступник з 

НВР  

4 Про визначення єдиної педагогічної теми 

методичного об’єднання, обґрунтування 

її актуальності 

Члени МО 

5 Про визначення проблемних тем 

вихователів, над якими вони будуть 

працювати у 2019/2020 н.р. 

Голова МО  

6 Про складання графіка відкритих 

виховних заходів 

Голова МО 

7 Про методичні рекомендації щодо       

змістового наповнення планів виховної    

роботи та їх оформлення 

Заступник з 

НВР 

8 Про дотримання техніки безпеки під час 

освітнього процесу 

Заступник з 

НВР  

9 Про організацію роботи педагогів-

наставників з молодими  спеціалістами 

Голова МО 

10 Про обрання секретаря МО  Члени МО 

ІІ засідання 

ЖОВТЕНЬ 

1 Доповідь «Розвиток комунікативної 

компетентності учнів на уроках історії» 

Жовтень 

2019 

Карлова Т.М. 

2 Про обговорення відкритого уроку історії 

у 8 класі 

Карлова Т.М. 

Члени МО 

3 Доповідь «Розвиток комунікативної 

компетентності учнів на уроках 

природознавства» 

Коба Т.Г. 

4 Про обговорення відкритого уроку історії 

у 7-а класі 

Коба Т.Г. 

5 Про організацію та підготовку до 

проведення предметних тижнів 

  

ІІІ засідання 

ГРУДЕНЬ 

1 Доповідь «Роль гри у  розвитку Грудень Яхимович З.П. 



особистості дитини з порушеннями 

інтелектуального розвитку помірного 

ступеню»                                           

2019  

2 Про обговорення заняття з 

використанням ігрової діяльності у 3 

класі 

Яхимович З.П. 

Члени МО 

3 Доповідь «Створення умов для розвитку 

та саморозвитку учня, спрямованих на 

поліпшення розумових та фізичних 

можливостей, зміцнення здоров’я та 

пропагування здорового способу життя 

Соловей С.С. 

4 Про обговорення відкритого виховного 

спрямування у 7-б класі 

Соловей С.С. 

Члени МО 

5 Про огляд інтернет-сайтів, пошукових 

систем, електронних бібліотек, які 

сприятимуть виховній діяльності 

вихователів школи 

Заступник з 

НВР 

ІV засідання 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Доповідь «Адаптації дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку до умов 

шкільного навчання» 

Березень 

2020 

Швидка Л.С. 

2 Доповідь «Формування позитивних 

взаємин в учнівському колективі» 

Гаган Т.П. 

3 Про обговорення відкритого виховного 

спрямування у 8 класі 

Гаган Т.П. 

Члени МО 

3 Доповідь «Використання соціальних 

мереж у формуванні інформаційної 

компетентності учнів та їх вплив на 

підлітків » 

Тарасенко 

Н.Л. 

4 Про обговорення відкритого виховного 

спрямування у 8 класі з використанням 

ІКТ 

Тарасенко 

Н.Л. 

4 Про творчі звіти вихователів, що 

атестуються «Майстерність вихователя: 

творча ініціатива, пошук нових форм і 

методів роботи з учнями» 

Члени МО 

V засідання 

ТРАВЕНЬ 

1 Про національно-патріотичне виховання 

особистості як стратегічне завдання 

навчального закладу: здобутки, пошуки та 

перспективи 

Травень 

2020 

Педагог-

організатор 

2 Про аналіз відвідування школи учнями Класні 

керівники 

3 Про звіти класних керівників про Члени МО  



відвідування школи учнями за  ІІ семестр, 

за рік 

 

4 Про звіти вихователів, класних керівників 

про роботу над проблемним питанням 

Члени МО 

5 Про підведення підсумків виховної роботи 

вихователів та класних керівників 7-9 

класів у 2019/2020 н. р. та  визначення 

завдань на  новий навчальний рік 

Голова МО 

 


