


 Науково-методична проблема методичного 
                обʼєднання вчителів початкових класів міста 

Формування конкурентноспроможної соціалізованої особистості, громадянина – 

патріота шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій на засадах педагогіки 

партнерства 

                 Загальношкільна науково-методична проблема 
Дитиноцентризм – модель освіти, яка орієнтована на особливі якості учня, 

його потреби й інтереси. 

Науково-методична проблема обʼєднання 
                  вчителів початкових класів 
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів 

засобами інноваційних технологій як шлях до розвитку 

конкурентноспроможної особистості. 



Кількісно-якісний склад 
               методобʼєднання 

категорії 

Вища 
категроія 

Перша 
категорія 

 Друга категрія 



 Люлька Тетяна Іванівна                      

                  Керівник МО вчителів початкових класів 

Працює над проблемою «Формування читацької компетентності  
                                          шляхом використання інноваційних технологій»  

 Кривомаз Наталія Сергіївна   

Працює над проблемою «Формування ключових  компетентностей  учнів  

                                              у сучасному житті»  

 Хряпіна Таміла Павлівна 

Працює над проблемою «Розвиток критичного мислення школярів               

                                             початкової школи»                 

Підповітна Валентина Вікторівна 
Працює над проблемою «Формування життєвих компетенцій учнів у  
                                             вимірі освітніх інновацій сучасної школи»               



 Бездідько Яна Сергіївна 
Працює над проблемою «Розвиток критичного  мислення на уроках  
                                             математики »               

  Горобець Людмила Іванівна 
   Працює над проблемою «Формування обчислювальних навичок у       

                                               процесі  ігрових вправ на уроках  математики     
                                               використанням   інноваційних технологій»             

 Ніколенко Наталія Вікторівна 
Працює над проблемою «Формування ключових компетентностей  
                                            молодших школярів шляхом упровадження ІКТ»               

Рижкова Тетяна Вікторівна 
Працює над проблемою «Активізація пізнавального процесу    

                                         молодших школярів, шляхом впровадження  
                                         інформаційно- комунікативних 
                                         технологій на уроках математики  
                                          у початкових класах  



 Носкова Людмила Олександрівна 
Працює над проблемою «Впровадження проектної технології в  
                                            початковій школі для формування самостійної 
                                           дослідницької діяльності учнів »               

 Феськова Лідія Олександрівна  

Працює над проблемою «Створення ситуації успіху через   формування  

                                             ключових компетентностей  в початкових класах »             

Мартиненко Валентина Василівна 
Працює над проблемою «Формування мовленнєво-комунікативних         

                                                  компетентностей молодших школярів»  
                                                Мица Ірина Константинівна 

Працює над проблемою «Формування мовленнєво-комунікативних  
                                             компетентностей  молодших школярів»               



Бондаренко Тамара Володимирівна 
      Працює над проблемою «Розвиток учнів комунікативної компетентності 
                                                   шляхом опанування всіх видів мовленнєвої 
                                                   діяльності на уроках української мови»               

Сахно Юлія Володимирівна 
Працює над проблемою «Створення розвивального освітнього  
                                   середовища в початковій школі як  чинник  
                                  становлення успішної особливості у соціумі»               

Гониченко Олена Михайлівна 
      Працює над проблемою «Розвиток критичного мислення дітей  
                                                   початкових класів»               

Бушнєва Світлана Сергіївна 
Працює над проблемою «Нестандартні уроки в початкових класах»               

 Зарко Ніна Миколаївна 
     Працює над проблемою «Повноцінний розвиток особистості  
                                            першокласника в колективі групи продовженого  

                                              дня»             

 Іваніна Олена Олексіївна 

Працює над проблемою «Самопідготовка як резерв особистісно- 

                                         орієнтованого навчання»               



• У 2018 - 2019 н.р. атестувалися 2 педагогічних 

працівників. 

• Підтвердили відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” – 1. 

• Підтвердили відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню “старший учитель” - 1. 

•  Підтвердили відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії “спеціаліст І категорії” – 1 



Згідно складеного плану було проведено 5 засідань. 
 І засідання ( вересень) 
Форма проведення: консультативний пункт. 

Тема. Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 

навчальному році. 

 ІІ засідання ( жовтень – листопад) 
Форма роботи: карусель інновацій. 

Тема. Нова українська школа – новий  зміст освіти. 

 ІІІ засідання (грудень – січень) 
Форма роботи: обмін досвідом. 

Тема. Педагогіка партнерства  як ключовий компонент Нової української школи. 

ІV засідання (лютий – березень) 
Форма роботи: актуальний мікрофон. 

Тема. Інклюзивна освіта в початковій школі. Формування читацької та мовленнєвої 

компетентності молодших школярів. 

V засідання ( квітень – травень) 
Форма роботи: методичний марафон. 

Тема . ДПА в 4 класі. Підсумки роботи МО вчителів початкових класів за 2018 – 2019н. р. 

Напрямки роботи на 2019 – 2020 н. р. 



                                                   Семінар – практикум  

«Упровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти - перші 

кроки на шляху становлення й розвитку Нової української школи» 



З 25.02 по 01.03.2019 р.  проведений «Кольоровий тиждень» 

початкової школи. Було заплановано та проведено цікаві та 

захоплюючі заходи. 



       Щорічно учні початкових класів беруть участь Всеукраїнському природничому 

інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах, у грі – конкурсі «Весняний 

колосок», «Соняшник» та у проведенні II етапу XIХ міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика, де Євлаш Григорій , ученик 3- В  класу посів 2 місце.  
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      Протягом року вчителі ознайомлювались з досягненнями психолого-

педагогічної науки, приймали участь у конференціях, семінарах, 

тренінгах, курсах, інтернет-вебінарах,  на яких підвищували свій 

професійний рівень. 
 Авторський семінар «Took part in the 

author׳s seminar» Classroom 

Management: ефективне 

використання освітнього простору. 
 Науково-практичний семінар « Гра 

по новому, навчання по-іншому в 

освітньому просторі НУШ» 
 Практичний семінар «Робота з 

інтерактивним проектором «Як 

створити фліпчат» 
 Науково-практичний семінар «STEM 

–освіта, освітні рішення, можливості 

та перспективи розвитку у рамках 

всеукраїнського фестивалю «STEM-

весна» 



 Творча лабораторія досвідченого вчителя 

«Оновлення форм і методів організації 

освітнього процесу початкової школи в 

умовах всеукраїнського експерименту (На 

крилах успіху)» 
 Курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників щодо навчання учнів перших 

класів до Концепції «НУШ» 
 Навчальний тренінг «Формування 

інформаційно-цифрової компетентності 

вчителя» 

 Інформаційний семінар «Особлива дитина в 

звичайній школі . Інклюзивна освіта» 
 Експрес – курси «Основи сучасної 

української літературної мови» 
 



 Авторський семінар «Took part in the author׳s 

seminar» Критичне мислення і практичні 

кейси 

 Авторський  семінар «Ефективне 

використання освітнього простору» 

 Авторський семінар «Графологія для 

педагогів і не тільки» 

 Інтернет-конференції «Інклюзивне навчання 

в закладах загальної середньої освіти» 

 Інтернет-конференція « Нова українська 

школа: досвід і перспективи» 

 Інтернет-вебінар «Мануальні дії в 

освітньому просторі школи:LEGO – 

TANGRAM» 



 Тренінг  використання новітньої 

мультимедійної дидактики «KMMedia 

EdProfi» у навчальному процесі.  (семінар 

для презентації змісту мультимедійної 

дидактики системи «КММЕДІА ED 

PROFI».) 

 Конференція «Психолого – педагогічні 

аспекти роботи вчителя: класне керівництво 

та виховна робота» 

 Інтернет-вебінар «Методика навчання учнів 

розв’язування задач у 1 – 2 класах НУШ» 

 Інтернет-вебінар «Проведення ранкових 

зустрічей в 1- 2 класах НУШ» 



 Інтернет-вебінар «Інтегрований курс «Я 

досліджую світ»: характеристика навчально 

– методичного комплекту» 

 Інтернет-вебінар «Особливості викладання 

курсу мистецтво у 1 класі» 

 Інтернет-вебінар « Задачі з «лампочками» 

(ускладнені): кроки розв’язування» 

 Інтернет-вебінар «Особливості навчання 

учнів математики у 2 класі НУШ за 

авторською методичною системою 

Скворцової С.О., Онопрієнко О.В» 

 Інтернет-вебінар « школа без дискримінації, 

як вчителю спілкуватися з учнівством» 



   МО вчителів початкових класів бере участь у різних заходах 

шкільного, міського та обласного рівнів. Так у листопаді місяці, 

2018- 2019 навчальному  року, на базі початкової школи, пройшов  

конкур «Вчитель року в інклюзивному класі» 
 

 За період  2018 – 2019 н. р. вчителі друкували свої наробки у 

фахових видавництвах. 
   Вчитель Ніколенко Н. В на сайті naurok.com.ua опоблікувала  

15 публікацій (розробки уроків). 
   Вчитель Бушнєва С. С. на сайті naurok.com.ua опублікувала 

інтерактивну гру «Брейн ринг». 


