
             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказ по закладу 

 

від ______________ № ______ 

 

План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів  

та асистентів вчителів класів інклюзивного навчання на 2021/2022  

навчальний рік 

 

РОЗДІЛ І 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ, 

АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

ТА ДОПОМОГА В САМООСВІТНІЙ РОБОТІ 

 

1.  

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Проходження курсів підвищення 

кваліфікації 

Згідно графіка Асистенти вчителів, 

вчителі ШМО 

2 Обговорення звітів вчителів, асистентів 

про курсову підготовку 

На засіданнях ШМО 

(згідно графіка 

курсової 

перепідготовки)  

Асистенти вчителів, 

вчителі ШМО 

3 Робота постійно діючих консультацій 

для асистентів вчителів та асистентів 

вчителів 

Протягом 

навчального року 

ЗД з НВР Мельник 

Ю. В., голова ШМО 

Струкова С. С.  

4 Презентація та обговорення звітів 

асистентів вчителів по самоосвіті 

На засіданнях ШМО Асистенти вчителів, 

вчителі ШМО 

5 Зустрічі для обговорення новин одо 

інклюзивної освіти в Україні та світі 

Протягом 

навчального року 

Асистенти вчителів 

 

     2. Робота над навчально-методичним наповненням інклюзивного кабінету, 

виготовлення сучасних стендів, наочності, тематичних папок.  

    3. Самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми навчання дітей з 

ООП. 

    4.Поповнення банку методичних напрацювань.  

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 



ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

1. Узагальнити та поширювати досвід роботи інклюзивних класів. 

2. Продовжувати слідкувати за новинками Інституту спеціальної педагогіки 

АПН України щодо Індексу інклюзії.  

 

РОЗДІЛ ІІІ 

        ТЕМАТИКА  ЗАСІДАНЬ  МО 

 

Тематика засідання Відповідальний  

за проведення 

Примітка  

І засідання                                       ( серпень-вересень 2021 р.) 

1. Про організацію роботи методичного 

об’єднання вчителів та асистентів вчителів 

інклюзивного навчання 

 

Керівник МО  

2.  Розгляд діючих нормативних документів 

щодо організації інклюзивного навчання в 

закладі 

 

Заступник 

директора з НВР  

 

3. Про затвердження навчальних програм 

для дітей з ООП у 2021-2022 н. р.  

Заступник 

директора з НВР 

 

4. Про порядок та особливості складання 

індивідуальної програми розвитку учнів для 

учнів з ООП у 2021-2022 н.р. 

Члени МО  

5. Про критерії оцінювання учнів з ООП у 

2021-2022 н.р. 

 

Керівник МО   

6.Про ведення обліку навчальних 

досягнень учнів з ООП 

 

Заступник 

директора з НВР 

 

Рекомендації: 

 Опрацювати нормативні документи 

та науково-методичні документи 

інклюзивної освіти 

 Посилити контроль за виконанням 

програм учнів з ООП 

 Забезпечити умови для адаптації  

учнів з ООП до шкільного життя. 

 Продовжувати самоосвітню 

діяльність членів МО з питань 

інклюзивної освіти.  

  

 

ІІ  засідання                                     (листопад-грудень 2021 р.) 
1. Синдром гіперактивності і дефіциту 

уваги в учнів  

Рикун В. В.   

2. Спільні маршрути діяльності вчителя та Кошель В. О.   



асистента вчителя у класі з інклюзивною 

формою навчання 

3. Здоров'язбережувальні технології в 

освіті дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку                                                                                       

Бурсова Н. О.   

4. Понорама ідей: використання ІКТ у 

процесі формування математичних 

уявлень у дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

Члени МО  

5. Різне. Члени МО 

 

 

 

 

 

ІІІ  засідання                                                        лютий 2022 р. 
1. Соціально-психологічні аспекти 

створення позитивного клімату в 

дитячому колективі 

Аброїмова Н. О.   

2. Прийоми роботи над розширенням 

фрази у дітей з ООП 

Струкова С. С.    

3. Особливості роботи над структурою 

простого речення в процесі розвитку 

мовлення дітей з ООП 

Шелухіна В. Г.   

4. Моніторинг ІПР інклюзивних класів 

5.  

Члени МО  

6. Різне. 

 

Члени МО  

 

 

РОЗДІЛ ІV 

ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ І 

ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІV  засідання                                        (Квітень-травень 2022 р.) 

1. Розвиток імпресивного мовлення у дітей 

з інтелектуальними порушеннями   

Мурко А. В.   

2. Розвиток експресивного мовлення у 

дітей з інтелектуальними порушеннями 

Кошель В. О.   

3. Аналіз роботи шкільного методичного 

об’єднання вчителів та асистентів 

вчителів інклюзивного навчання за 2021-

2022 н.р. 

Керівник МО  

4. Обговорення плану роботи ШМО на 

наступний навчальний рік 

 

Члени МО  



 

1. Моніторинг стану ведення документації асистента вчителя в класах 

інклюзивного навчання (за окремим графіком).  

2. Аналіз навчальних досягнень учнів з ООП на засіданнях команди психолого-

педагогічного супроводу. 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                               Ю. МЕЛЬНИК  

 

 

 

 


