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Відомості про членів методичного об’єднання 
 

 № 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вчителя 

Фах Стаж Кате-

горія 

(пед. 

звання) 

Предмет, 

який 

викладає, у 

яких 

класах 

Рік проход-

ження 

курсів 

Рік 

атес-

тації 

Примітка 

 1  Іванова Людмила  

Миколаївна 

 вчитель 

початкових 

класів 

 21 р.  9 т.р. класовод 

2класу  

 2015  

жовтень 

 2016   

2 Каратаєва Світлана  

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

25 р. 9 т. р. класовод 1 

класу  

2015 

лютий 

2015  

3 Косяк Тетяна 

 Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

28 р. вища вчитель 4 

класу  

2014 

лютий 

2014  

4 Панченко Алла 

 Валентинівна 

вчитель 

початкових 

класів 

30 р. вища класовод 3 

класу  

2015 

червень 

2016  

 

 

 

 

 

 



 

 

Питання, над якими працюють члени методичного об’єднання 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Питання, над яким працює вчитель Форма 

узагальнення 

 1 Іванова Людмила Миколаївна Розвиток соціальної компетентності молодших 

школярів на уроках методом ігрової діяльності 

 творчий звіт 

2 Каратаєва Світлана Миколаївна Формування і розвиток соціальної компетентності 

молодших школярів через ігрову діяльність 

представлення 

наочного 

матеріалу 

3 Косяк ТетянаМиколаївна Формування соціально компетентної особистості 

засобами інноваційних технологій навчання та 

виховання 

висвітлення на 

сайті 

4 Панченко Алла Валентинівна Зростання та розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів в громадянському суспільстві 

творчий звіт 

 

Мета і завдання методичної роботи: 
 

1.   Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь   і навичок. 

2.  Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи   в практику досяг- 

нення педагогічної науки. 

3.   Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. 

4.   Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань. 

5.   Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів. 

6.   Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають. 

7.   Використовуючи різні засоби, форми і методи  навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу   до культури і  

традицій свого народу. 

8.   Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні заходи. 

9.   Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення   учнівських зошитів. 

10. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів. 



 

Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання 

 

Науково – методична проблема, над виконанням якої працюють вчителі 

 

Дніпропетровської області 
«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 

 

 

Зеленобалківського НВК: 
«Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів» 

 

методичного об’єднання початкових класів 
«Методичні засади формування соціальної компетентності в учнів початкових класів». 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вчителя 

Зміст проблемного питання для 

поглибленого опрацювання 

Форма 

узагальнення 

Де буде 

використано 

 1 Іванова Людмила Миколаївна  Розвиток соціальної компетентності 

молодших школярів на уроках 

методом ігрової діяльності 

творчий звіт  Відкритий урок  у 

2 класі, виховні 

заходи                                       

 

2 Панченко Алла Валентинівна Зростання та розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів в 

громадянському суспільстві 

висвітлення на 

сайті 

відкриті уроки в 3 

класі, виховні 

години 

3 Каратаєва Світлана Миколаївна Формування і розвиток соціальної 

компетентності молодших школярів 

через ігрову діяльність 

висвітлення на 

сайті 

відкритий урок у 1 

класі, виховні 

години 

4 Косяк Тетяна Миколаївна Формування соціально компетентної 

особистості засобами інноваційних 

технологій навчання та виховання 

висвітлення на 

сайті 

відкритий урок у 4 

класі 

 



 

Графік 

проведення відкритих   уроків 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

 

Клас 

 

Предмет 

 

Тема уроку 

Термін 

проведення 

1. 
Іванова Людмила 

Миколаївна 
2 кл. 

літературне 

читання 

Як Великдень на дворі, то й 

писанка на столі. К.Перелісна 

«Писанка»  

квітень 2018 

2. 
Каратаєва Світлана 

Миколаївна 1 кл. природознавство «Які в тебе є домашні улюбленці?» лютий 2018 



 

 
3. 

Панченко Алла 

Валентинівна 
3 кл. 

літературне 

читання 

Дитячі роки Тараса Шевченка. 

О.Іваненко «Тарас у наймах» 

 

березень 2018 

4. 

Косяк Тетяна 

Миколаївна 

 

4 кл. природознавство Які заповідники є в Україні? травень 2018 



Позакласна робота 

 
Назва заходу  дата проведення відповідальний 

День Знань  01.09 2017 Каратаєва С.М. 

День працівника освіти 29.09.2017 класоводи 1-4 класів 

Свято Святого Миколая 19.12.2017 Іванова Л.М. 

Свято Нового року 29.12.2017 класоводи 1-4 класів 

Свято 8 Березня 02.03. 2018 класоводи 1-4 класів 

Випускний бал в 4 класі травень 2018 Косяк Т.М. 

 

 

Участь у предметних тижнях: 

 

Назва тижня Дата проведення відповідальні 

Олімпійський тиждень 04-08 вересня 2017 р. вчителі фіз.-ри поч. класів 

Тиждень безпеки 23-27 жовтня 2017 р. вчителі основ здоров’я поч. кл. 

Тиждень прав дитини і людини грудень 2017 р. класоводи початкових класів 

Декада початкових класів 29 січня – 09 лютого 2018 р. вчителі початкових класів 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

План засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів 

на 2017 – 2018 н. р. 
 

І засідання  31.08.2017 

Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах ШМО 
 

У кожному з нас криються потенційні 
 творчі можливості, і ми повинні  

працювати щосили, аби розкрити цей потенціал 
                                                          Мартін Лютер Кінг 

1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016-2017 навчальний рік. 

2. Обговорення, коригування і затвердження плану роботи ШМО на 2017-2018 н.р.      

3. Обговорення і затвердження календарних планів вчителів початкових класів на 2017-2018  н.р. 

4. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н. році. 

5. Актуальний діалог.  

✓ Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти; 

✓ Обговорення проекту нового Закону про освіту; 

✓ Про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня. 

6. Тренінг «Успішний учитель у сучасній школі». 

 

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями: 

 
1) опрацювати Концепцію «Нова українська школа», затверджену Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988; 

2) ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції 

Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»; 

3) ознайомитися з проектом Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 р. 

4) переглянути сюжет ТРК «Київ» про впровадження Нової української школи; 

5) опрацювати Лист МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ»; 



6) ознайомитися з Інформаційним повідомленням від 14.03.2017р. № б/н «Перелік навчальних програм, рекомендованих 

МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»; 

7) взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х 

класів ЗНЗ»; 

8) опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН 

України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.; 

9) опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних 

предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»; 

10) ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 

21.08.2013 р. № 1222»; 

11) опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів»; 

12)  опрацювати Лист МОН України від 06.09.2016 р. № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-

виховного процесу в початковій школі»; 

13) ознайомитися з Листом МОН України від 15.09.2015 р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»; 

14) опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від  27.07.2017р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2017/2018 н. р.»; 

15) опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 

від 16.06.2015 р.;  

16) опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-

патріотичного виховання у ЗНЗ»; 

17) опрацювати наказ МОН України від 27.04.2015 р. № 472/26917 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1 – 4 

класів ЗНЗ»; 

18) ознайомитися з інструктивно-методичним листом МОН України від 14.02.2015р. № 1/9-71 «Роз'яснення щодо порядку 

приймання дітей до 1 класу ЗНЗ»; 

19) коригування індивідуальної педагогічної проблеми, над якою вчителі будуть працювати протягом навчального року; 

20) спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік; 

21) підготовка, презентація та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО. 
 

 



ІІ засідання  23 жовтня  2017 р. 

Тема. Формування громадянської  компетентності    молодших школярів 
Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, – спитай, що ти 

можеш зробити для неї. 
                                               Джон Кеннеді 

1. Система виховання дітей в Україні за часів розквіту козацтва. 

2. Основи формування національної самосвідомості молодших школярів. 

3. Використання засобів етнопедагогіки на уроках у початковій школі. 

4. Аукціон методичних ідей «Форми, методи, засоби національно-патріотичного виховання молодших школярів». 

5. Створення методичного кейсу для вчителя «1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших 

школярів». 

6. Актуальний  інструктаж «Уроки мужності: виховуємо патріотів». 

 
 

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями: 

 

1) опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015р.; 

2) опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

ЗНЗ»; 

3) опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від  27.07.2017 р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 

2017/2018 н. р.»; 

4) ознайомитися з Інформаційним повідомленням № б/н від 05.07.2017 р. про навчально-методичний комплект  «Початкова школа: виховання на 

цінностях – у двох частинах»; 

5) ознайомитися з Указом Президента України від 14.10.2014р. № 806 «Про День захисника України»; 

6) ознайомитися з Указом Президента України від 13.11.2014р. № 871 «Про День соборності України»; 

7) ознайомитися з Указом Президента України від 13.10.2014р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»; 

8) опрацювати лист МОН України від 13.08.2014р. № 1/9 – 412 «Про проведення Уроків мужності»; 

9) опрацювати лист МОН від 23.04.2015р. № 1/9 – 188 «Щодо відзначення Дня пам'яті  та примирення  і Дня перемоги над нацизмом у Європі»; 

10) опрацювати літературу з проблеми національно-патріотичного виховання дитини молодшого шкільного віку, зокрема С.Ф.Русової, 

В.О.Сухомлинського, Г.Г.Ващенка, П.Д.Юркевича, М.Г.Стельмаховича, І.Д.Беха, О.Вишневського, Ю.Д.Руденка, О.Я.Савченко; 

11) підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо формування громадянської компетентності молодших школярів. 

 

 



ІІІ засідання  25 грудня 2017 р. 

Тема. Результативний урок: завдання, форми, методи,   прийоми роботи 
Якщо ми навчатимемо сьогодні так,  

як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра. 
                               Конфуцій 

1. Урок як форма організації навчання. Історична довідка. 

2. Ділова гра «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів». 

3. Актуальний інструктаж. Особливості інтегрованого уроку. 

4. Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним».  

5. Презентація конспекту інтегрованого уроку з використанням інноваційних методів та прийомів роботи. 

6. Практикум «Види мовного розбору на уроках української мови». 

 

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями: 
 

1) опрацювати праці дидактів Ч.Куписевича, І.Лернера, М.Скаткіна, В.Онищука, Ю.Бабанського, А.Хуторського, О.Савченко з проблеми 

організації навчального процесу;  

2) опрацювати наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ»; 

3) опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та 

оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.; 

4) опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 

2017-2018 н.р.»; 

5) переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»; 

6) ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»; 

7) опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів 1-4 класів»; 

8) опрацювати науково-методичний посібник О.М.Савченко «Сучасний урок у початковій школі»; 

9) підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;  
10) взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання; 

 

 
 

 



ІV засідання   19 березня 2018 р. 

         Тема. Превентивне виховання: особливості роботи з молодшими школярами 
Якими діти народжуються,  

це ні від кого не залежить,  
але щоб вони шляхом правильного  

виховання стали хорошими – це в нашій владі 
                                                      Плутарх 

1. Організація превентивної роботи в початковій школі. 

2. Аукціон методичних ідей «Традиційні й інноваційні методи превентивного виховання молодших школярів». 

3. Організація діяльності з формування вольових рис характеру учня. 

4. Агресія як проблема особистісного зростання учня. 

5. Створення дидактичної картотеки  «Особливості організації педагогічного супроводу учнів у складних життєвих 

ситуаціях». 

6. Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі. 

7. Актуальний коментар:  ДПА-2018. 

8. Діагностування «Професійне та особистісне становлення вчителя початкової школи». 

9. Презентація  методичного кейсу для вчителя «Практика виховання у початковій школі: сценарії, розробки 

виховних заходів, дидактичний матеріал» 

 

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями: 
 

1) ознайомитися з інформацією відділу ювенальної превенції Національної поліції в Україні за 6 місяців 2017 року; 

2) ознайомитися із Національним звітом Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків 

та алкоголю» Міністерства охорони здоров’я України  щодо наркотичної ситуації в Україні; 

3) опанувати праці науковців з проблеми превентивного виховання: Беха І.Д., Б'юджентала Дж., Чепелєвої Н.В., Швалба 

Ю.М., Сухомлинського В.О.; 

4) використовувати в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і 

вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект»; 



5) використовувати матеріали з проблеми превентивного виховання, розміщені на Інформаційній онлайн-платформі «Центр 

знань», яка створена в рамках проекту Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно із МБФ 

«СНІД Фонд Схід-Захід» за технічної підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ); 

6) скористатися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (схвалені для 

використання в ЗНЗ Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН України 

(протокол № 3 від 16.06.2017); 

7) надати інформацію батькам як цікаво й зрозуміло донести підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну 

поведінку; 

8) поширити серед учасників навчально-виховного процесу інформацію про Національну дитячу «гарячу» лінію; 

9) опрацювати наказ МОН  України від 30.12.2014 р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2018 році; 

10) ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров'я (Наказ МОН 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 р. № 72/78); 

11) учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію; 

12) опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного 

класу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V засідання  21 травня 2018 р. 
Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік 

Умійте осмислити пройдений шлях.  
Осмислення вже зробленого є великим  

багатством школи 
                                                                                                           В.О.Сухомлинський 

1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік. 

2. Підсумки проведення декади початкових класів 

3. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних конкурсах. 

4. Педагогічний тренінг «Педагогічна етика як важлива складова фахової майстерності вчителя». 

5. Педагогічний діалог:«Радимо прочитати». Виставка педагогічної літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планування роботи між засіданнями 
Вересень 

 Опрацювання нормативних документів МОН України щодо початку 2017/2018 н.р. 

 

Жовтень - листопад 

 

  Консультування з питань календарно-тематичного планування уроків у початкових класах. 

Грудень 

 

Аналіз  навчальних досягнень учнів початкової школи за наслідками І семестру 

 

Лютий 

Методичні рекомендації щодо узагальнення досвіду роботи вчителів початкових класів 

 

Березень-квітень 

 

Опрацювання нормативних документів щодо закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації 

Травень 

Моніторинг рівня навчальних досягнень за підсумками навчального року. 

Моніторинг результатів ДПА випускників початкової школи. 

 

 

 

 

 



Моніторинг якісного складу учителів початкових класів у 2017-2018 навчальному році 
Всього 

(чол.) 

Освітній рівень Стаж педагогічної роботи 

мол. спец.  бакалавр  вища до 3-х років до 5-ти 

років 

5-10 років 10-20 років більше 

20 років 

 чол %  чол %  чол %  чол %  чол. %  чол. %  чол.  %  чол.  %  

4 2 50 0  2 50 0  0  0  0  4 100 

 

Всього 

(чол.) 

Із них мають 

кваліфікаційну категорію педагогічне звання 

9 т.р.  Спеціаліст спец ІІ 

категорії 

спец І 

категорії 

спец вищої 

категорії 

«Старший 

учитель»  

«Учитель-

методист»  

 чол.  %  чол.  %  чол.  %  чол.  %  чол.  %  чол.  %  чол.  %  

4 2 50 0  0  0  2 50 0  0  

Перспективний графік атестації педагогічних працівників 
ПІБ вчителя Рік 

атестації 

Планується 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

Косяк Т.М. 2014   +   

Каратаєва С.М. 2015    +  

Панченко А.В. 2016     + 

Іванова Л.М. 2016     + 

 

Перспективний графік курсової перепідготовки педагогічних працівників 

 
ПІБ вчителя Рік курс. пере- 

підг. 

2019 2020 2021 2022 

Косяк Т.М. 2014 лютий +    

Каратаєва С.М. 2015 лютий  +   

Панченко А.В. 2015 червень  +   

Іванова Л.М. 2015 жовтень  +   



ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

НА 2017-2018 Н.Р. 
№ з/п Зміст засідань термін проведення відповідальний 

1 Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах 

ШМО 

31 серпня 2017 р. голова МО Косяк Т.М. 

2 Формування громадянської  компетентності    молодших 

школярів 

23 жовтня  2017 р. члени МО:  Іванова Л.М. 

Каратаєва С.М.  

член МО Панченко А.В. 

3 Результативний урок: завдання, форми, методи,   прийоми 

роботи 

25 грудня 2017 р. член МО Панченко А.В. 

4 Превентивне виховання: особливості роботи з молодшими 

школярами 

19 березня 2018 р. член МО Іванова Л.М 

5 Підсумок роботи методичного об’єднання за рік 21 травня 2018 р. голова МО Косяк Т.М. 

 



ВСТУП 
 Аналіз  роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік 

1.1.  Здобутки методичного об'єднання: 

1. Намічений план роботи на 2016-2017 н.р. було виконано.  

2.  На засідання методичного об’єднання  членами були підготовлені доповіді на різну тематику. 

3. На протязі року проведені відкриті уроки з читання, математики, української мови, природознавства. 

4. Були проведені відкриті виховні заходи на різну тематику. 

5. Було проведено декаду початкових класів 

1.2 Завдання на новий навчальний рік: 

1. Проведення тижнів ( основ здоров’я, прав дитини і людини, фізичної культури), декади початкових класів 

2. Проведення відкритих уроків вчителями 

3. Проведення відкритих виховних заходів 

                4. Підготування доповідей на  засідання методичного об'єднання. 

                5. Участь у вебінарах 

 

 
 


