
 План роботи  методичного об’єднання вчителів 3,4,7-9 класів та вчителів 

корекційно-розвивального навчання 
№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний  

І засідання 

СЕРПЕНЬ 

1  Про вивчення державних документів з 

проблеми освіти і виховання, 

інструктивно-методичних листів 

Серпень 

2019 

Заступник з 

НВР  

2 Про обговорення  та затвердження плану 

роботи методичного об’єднання на 

2018/2019 н. р. 

Голова МО 

3 Про визначення єдиної педагогічної теми 

методичного об’єднання, обґрунтування 

її актуальності 

Члени МО 

4 Про визначення проблемних тем 

вчителів, над якими вони будуть 

працювати у 2018/2019 н.р.  

Голова МО  

5 Про складання графіка відкритих уроків, 

позакласних заходів  

Голова МО 

6 Про вивчення рекомендацій щодо 

ведення класних журналів та учнівських 

зошитів 

Заступник з 

НВР  

7 Про дотримання вимог до уроку в 

спеціальній школі-інтернаті 

Заступник з 

НВР  

8 Про організацію роботи педагогів-

наставників з молодими      спеціалістами 

Голова МО 

9 Про ознайомлення з новинками 

методичної літератури 

Заступник з 

НВР 

10 Про обрання секретаря МО  Члени МО 

ІІ засідання 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 Доповідь «Дидактичні ігри як важливий 

засіб активізації мовленнєвої діяльності, 

молодших школярів»                                                

Жовтень 

2019 

Сергієнко Т.М. 

2 Про обговорення відкритого виховного 

спрямування «Граючись, вчимося 

вірно говорити» 

Сергієнко Т.М. 

Члени МО 

3 Про творчу співпрацю педагогічного 

колективу, учнів та батьків у формуванні 

життєвих компетентностей 

Мірошкіна 

Л.А. 

 

4 Про організацію та підготовку до 

проведення предметних тижнів 

Члени МО 

5 Відвідування занять, самопідготовок, 

виховних заходів, корекційних занять 

Члени МО 

 



ІІІ засідання 

ГРУДЕНЬ 

1 Доповідь «Формування цілісності 

знань школярів з порушеннями 

інтелекту засобами міжпредметної 

інтеграції»                                           

Грудень 

2019 

СтепаненкоО.І. 

 

2 Про обговорення інтегрованого уроку  у 

9 класі 

СтепаненкоО.І. 

Члени МО 

3 Про рекомендації вихователям  

щодо спілкування з дітьми схильними до 

агресії 

Психолог 

4 Про підготовку до проведення 

методичного вернісажу «Використання 

різновидів наочності на уроках» 

(березень) 

Голова МО 

5 Про обмін досвідом «Деференційований 

підхід до домашніх завдань » 

 Члени МО 

6 Про огляд інтернет-сайтів, пошукових 

систем, електронних бібліотек, які 

сприятимуть виховній діяльності 

вчителів 

 Заступник з 

НВР 

ІV засідання 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Доповідь «Розвиток комунікативної 

компетентності учнів на уроках історії» 

Березень 

2020 

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 творчі звіти вихователів, що 

атестуються «Майстерність вчителя: 

творча ініціатива, пошук нових форм і 

методів роботи з учнями» 

МірошкінаЛ.А. 

V засідання 

ТРАВЕНЬ 

1 Про звіти вчителів  про роботу над 

проблемним питанням 

2020 Члени МО 

2 Доповідь «Розвиток навичок соціального 

орієнтування у дітей з порушеннями 

інтелектуального помірного ступеню»  

Войтович В.Г. 

2 Про проведення діагностування 

педагогічних кадрів для визначення 

структури методичної роботи на новий 

Психолог 



навчальний рік 

3 Про підведення підсумків виховної 

роботи вихователів та вчителів 

молодших класів у 2019/2020 н.р.  та 

визначення завдань на новий навчальний 

рік 

Голова МО 

 


