
План роботи   
методичного об’єднання вихователів  та класних керівників  

на 2021-2022 н.р. 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальні за 
проведення 

І засідання 
1 Звіт про роботу методичного 

об’єднання  вихователів  за 2020-
2021 н.р.  та бговорення плану 
роботи методичного об’єднання 
на 2021-2022 н. р. 

Вересень 2021 Голова  МО, члени 
МО 

2 Опрацювання, вивчення і реалізація 
основних положень нормативних і 
директивних документів про освіту, 
методичних рекомендацій щодо 
організації виховного процесу у 
спеціальній  школі в 2021-2022 н.р. 

Заступник 
директора з НВР 
 

3 Методичні рекомендації щодо 
ведення шкільної документації 
вихователями та класними  
керівниками школи:   
-перелік документації, необхідної для 
роботи вихователів, класних 
керівників; 
-обговорення матеріалу для 
самоосвіти вихователів; 
-визначення проблемних тем 
вихователів, над якими вони будуть 
працювати у  2021-2022н.р.  
- корегування проблемної теми 
кожного вихователя. 

Заступник 
директора з НВР 
 

4 Спільна робота вихователя та класного 
керівника – основа успішного 
виховного впливу на особистість учня 

 Заступник 
директора з НВР  

ІІ засідання 
1 Інформаційна довідка «Розвиток 

педагогічної культури – основа 
успішної роботи вихователя» 

 
Листопад 

2021 
 
 
 
 

Практичний 
психолог 

2  Доповідь «Формування ціннісного 
ставлення до людей, як один із 
напрямків морального розвитку учнів 
в умовах спеціальної школи» 

Кучинська О.Л. 



3 Виховний захід з морально-етичного 
виховання 

Кучинська О.Л. 

4 Круглий стіл «Культура спілкування 
педагога як складова педагогічної 
культури» 

Члени МО 

5 Виступ «Зовнішня і внутрішня 
культура. Як я виховую її в своїх  
учнів»  

Костюк О.С.  
 

ІІІ засідання 
1 Доповідь «Використання 

здоров’язберігаючих технологій  під 
час проведення самопідготовки» 

Січень 2022 Рожанська Л.В. 

2 Відкрита година самопідготовки у 5 
класі 

Рожанська Л.В. 

3 Доповідь «Сучасні методи 
забезпечення оптимізації рухової 
активності школярів» 

Тарасенко Д.М. 

4 Фрагмент виховного заходу із 
застосуванням рухової активності 
учнів  

Тарасенко Д.М. 

5 Обмін досвідом «Формування 
навичок здорового способу життя та 
виховання відповідального ставлення 
до свого здоров’я в учнів спеціальної 
школи» 

Члени МО 

ІV засідання 
1 Обмін досвідом  «Виховання любові і 

поваги до  державних символів 
України – важливий фактор у 
формуванні національної 
самосвідомості розумово відсталих 
дітей» 

Березень 2022 
 
 
 
 
 

Класні керівники 
 

2 Виховний захід з національно-
патріотичного виховання 

Хорякова Н.І. 

3 Доповідь «Національно-патріотичне 
виховання як складова формування 
соціального світогляду учнів» 

Хорякова Н.І. 

4 Учнівське самоврядування як фактор 
формування соціальної 
компетентності вихованців 

Тарасенко Д.М. 

5 Фрагмент засідання учнівського 
самоврядування 

Яхимович З.П. 



6 Виступ з досвіду роботи «Система 
виховної роботи по організації 
дитячого самоврядування в групі» 

Яхимович З.П. 

V засідання 

1 Методичні посиденьки 
«Профорієнтаційне виховання учнів 
спеціальної школи – один із шляхів їх 
підготовки до самостійного життя і  
інтеграції в соціум» 

Травень 2022 Голова та члени 
МО 

2 Методична інформація  «Формування 
знань про світ професій в умовах 
спеціальної школи – важливий вектор 
соціалізації учнів старших класів» 

Заступник 
директора з НВР 

3  Зустріч з представниками різних 
професій «Чарівний світ професій» 

Тарасенко Н.Л. 

4 Методичні посиденьки  «Робота 
педагогічного колективу спеціальної 
школи по удосконаленню форм і 
методів екологічного виховання» 

Гаган Т.П. 

    
 


