
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Аналіз роботи методичного об’єднання 
вчителів початкових класів за 2014 -2015 

навчальний рік 
 
     Методичне  об’єднання вчителів початкових класів працювало згідно з 
планом, затвердженим на спільному засіданні членів ШМО та методичної ради. 
     У 2014-2015 н.р. робота була спрямована на подальше вдосконалення 
майстерності вчителів, розвиток високоосвіченої, соціально-активної особистості, 
здатної до самовдосконалення та самореалізації шляхом використання особистісно-
орієнтовних технологій. Протягом навчального року було розглянуто ряд питань, 
які стосуються методики і практики роботи школи І ступеня. Ґрунтовно було 
опрацьовано: 

• новий Державний стандарт початкової загальної освіти; 
• навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 1 – 4 
класів; 

• вимоги до ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

• інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання 
навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

     Структура роботи МО дала змогу здійснювати колективне обговорення різних 
проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, 
використання інноваційних форм і методів у роботі з учнями. 
     Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над науково-
методичною проблемою «Інноваційна діяльність як засіб формування професійної 
компетентності вчителів». 
     У складі МО працює 11 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії: 
 на початок року на кінець року 
Спеціаліст І категорії 7 учителів 10 учителів 
Спеціаліст ІІ категорії 1 учитель - 
Спеціаліст 3 учителі 1 учитель 
 
     Черговій атестації в 2014-2015 н.р. підлягали вчителі: Бескровна Л.І.; Сергіна 
С.В.; Нуждіна А.В.; Тупіцина Є.В.; Дейнека К.Г. 
     Члени атестаційної комісії слідкували за роботою цих вчителів упродовж 
атестаційного періоду. Відвідали відкриті уроки та виховні заходи атестуючи: 
Дейнека К.Г. 

- природознавство «Деревья, кусты, травянистые растения»; 



- відкритий виховний захід «Святий Миколай»; 
- відкрита класна година «Весна идёт, весне дорогу». 

Бескровна Л.І. 
- природознавство «Живая и неживая природа»; 
- трудове навчання «Самообслуговування. Одяг. Взуття»; 
- відкритий виховний захід «В королівстві ввічливості»; 
- свято «Прощавай, Букварику». 

Сергіна С.В. 
- літературне читання «Проказы старухи зимы»; 
- російська мова «Предложение. Знаки препинания»; 
- відкрита класна година «О пожаре знаю всё и не допущу его!». 

Нуждіна А.В. 
- математика «Таблица умноження и деления на 2»; 
- російська мова «Текст. Діалог»; 
- відкрита класна година «Вежливый трамвайчик»; 
- інсценізація казки «Волк и семеро козлят». 

Тупіцина Є.В. 
- основи здоров’я «Дружба – лучшее чудо на свете»; 
- природознавство «Гриби – живі організми. Будова грибів»; 
- математика «Письменное вычитание трёхзначных чисел без перехода через 
разряд»; 

- інсценізація казки «Дванадцять місяців». 
 
      В кінці березня вчителі що атестувалися отримали за рішенням атестаційної 
комісії наступні кваліфікаційні категорії: 
 
Дейнека К.Г. – «спеціаліст І категорії» 
     Дейнека Катерина Григорівна працює в школі-інтернаті №11 з 2006 року. 
Проблема, над якою працює учитель «Нестандартні завдання, як засіб 
стимулювання пізнавальних інтересів учнів» Вчитель має належну фахову освіту. 
На відповідному рівні володіє методикою викладання в початкових класах, уроки 
проводяться на належному методичному рівні. 
     З метою розвитку пізнавальної активності дітей застосовує розвивальні вправи, 
уроки-подорожі, рольові ігри, уроки-казки. Її уроки відповідають високому 
методичному рівню. Її вихованці – показник організованості й належної поведінки. 
Вчитель користується повагою колег, учнів, батьків. 
 
Бескровна Л.І. – «спеціаліст І категорії» 



     Бескровна Людмила Іванівна працює в школі-інтернаті №11 з 2008 року. 
Проблема, над якою працює вчитель «Розвиток логічного мислення, як основи 
формування індивідуальної компетентності молодших школярів». 
     За час роботи показала себе творчим досвідченим вчителем. Добре володіє 
методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Її уроки завжди цікаві, 
добре продумані, насичені з вдало підібраною наочністю та різноманітним 
дидактичним матеріалом. Н а уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває 
пізнавальний інтерес і активність учнів. Передає свій досвід роботи колегам. Бере 
активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових 
класів. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність. 
 
Нуждіна А.В. – «спеціаліст І категорії» 
     Нуждіна Анна Володимирівна працює в школі-інтернаті №11 з 2002 року. 
Проблема, над якою працює вчитель, «Розвиток логічного мовлення на уроках 
математики у молодших школярів». Вчитель має відповідну фахову освіту, 
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». 
     Вчитель володіє інформацією щодо змін та доповнень до програми початкових 
класів, чітко співвідносить матеріал підручника з вимогами програми, які 
стосуються знань, умінь та навичок  учнів. 
     При підготовці до занять аналізує попередні уроки, доводячи доцільність 
обраних методів і прийомів навчання та змісту уроку. Система вправ та завдань на 
уроках математики спрямована на розвиток логічного мислення. Її уроки 
викликають цікавість в учнів, ведуть до успіху, стають джерелом розумового 
задоволення та душевної радості. Доцільно використовує ТЗН та наочність на 
різних етапах уроку. Бере активну участь в роботі методичного об’єднання школи, 
проводить відкриті уроки, виховні заходи.  
 
Сергіна С.В. – «спеціаліст І категорії» 
     Сергіна Світлана Володимирівна працює в школі-інтернаті з 2013 року. 
Проблема, над якою працює вчитель «Формування та удосконалення навички 
читання – основа успішного засвоєння дітьми навчального матеріалу». Вчитель має 
відповідну фахову освіту, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І 
категорії». 
     За час роботи показала себе творчим педагогом, має глибокі знання з 
педагогіки, психології, методики викладання. Уроки проводить на високому 
професійному рівні. Продуктивно використовує кожну хвилинку уроку, враховує 
контингент учнів, умови роботи в класі. Темп уроків чіткий, швидкий. Старанно 
готується до кожного уроку, продумуючи форми та методи роботи, використання 
дидактичного, роздаткового та ілюстративного матеріалу. 



     Учитель постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності. 
 
Тупіцина Є.В. – «спеціаліст І категорії» 
     Тупіцина Євгенія Вікторівна працює в школі-інтернаті №11 з 2011 року. 
Проблема, над якою працює вчитель: «Розвиток логічного мислення молодших 
школярів». Вчитель має відповідну фахову освіту, присвоєно кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст І категорії». 
     За час роботи показала себе вчителем, який добре володіє методикою 
викладання предметів в початкових класах. Активно використовує у своїй роботі 
інноваційні освітні технології. Особливо ефективно застосовує технології творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і 
здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх 
на практиці. Багато уваги приділяє розвитку логічного мислення на всіх уроках в 
початковій школі. Тісно співпрацює з батьками учнів. Вимоглива, щира, спокійна. 
Користується повагою серед учнів, батьків, вчителів. 
 
     Всі вчителі початкових класів пройшли очно-дистанційні курси з підвищення 
кваліфікації як вихователі. І в 2014-2015 навчальному році були атестовані як 
вихователі в черговому порядку. 
     Свою методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували через 
проведення МО, шляхом самоосвіти, відвідуючи відкриті уроки колег, брали 
участь у психологічних семінарах, тренінгах. 
     За минулий навчальний рік було проведено 5 методичних засідань, на яких 
розглядалися питання, які спонукали до розв’язання проблемної теми школи та 
ШМО вчителів початкових класів. 
     
      І засідання (круглий стіл) 
«Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році». 
 
     ІІ засідання (круглий стіл) 
«Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах». 
     
     ІІІ засідання (презентація) 
«Використання ІКТ в початковій школі як засіб підвищення якості освіти». 

 
ІV засідання (метод проектів) 

«Здоров’язберігаючі технології як засіб підвищення ефективності навчального 
процесу в початковій школі». 



      V засідання (методичний марафон) 
«Робота вчителя в творчому режимі – запорука успіху» 
     На засіданнях МО розглядалися та вивчалися такі питання: 

• опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій; 
• аналіз  навчальних програм, підручників, зошитів для 3 класу; 
• стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів початкових класів з 
основних дисциплін; 

• творчі звіти вчителів, які атестуються; 
• опрацювання фахових журналів і методичної літератури. 
 
В плані роботи ШМО були передбачені крім колективних, індивідуальні форми 
роботи: робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над 
методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Науково-методичні проблеми, над якими 
працювали учителі в 2014-2015 н.р. 

Дейнека К.Г. «Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних 
інтересів учнів» 
Бескровна Л.І. «Розвиток логічного мислення як основи формування 

індивідуальної компетентності у молодших школярів» 
Вовченко О.В. «Проектні технології в початковій школі» 
Сергіна С.В. «Формування навиків читання – основа успішного засвоєння 

дітьми навчального матеріалу» 
Нуждіна А.В. «Розвиток логічного мислення на уроках математики у молодших 

школярів» 
Турська А.В. «Формування пізнавальної активності учнів на уроці шляхом 

використання інтерактивних технологій» 
Вершиніна Н.В. «Інтерактивні методи як засіб організації навчальної 

діяльності» 
Шевченко Н.М. «Формування у молодших школярів спостережливості» 
Тупіцина Є.В. « Розвиток логічного мислення учнів початкових класів» 
Олійниченко О.І. « Інтерактивні технології на уроках читання в початковій 

школі» 
Кошубинська І.В. «Розвиток ключової  компетентності, уміння вчитися учня 

початкових класів» 
 
 
     Колектив вчителів початкових класів – творчий колектив, в якому працюють 

обдаровані вчителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, 
досконало володіють сучасними формами і методами розвиваючого навчання. Весь 
час спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження 
інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. 
У 2014-2015 навч. році члени кафедри вчителів початкових класів  провели 

низку відкритих уроків з використанням інноваційних технологій, ІКТ. 
 Вовченко О.В.  
• математика «Задачи. Составные части задачи» (27.11.2014) 
• навчання грамоти «Прощание с Букварём» (30.04.2015) 
 
Турська А.В. 
• основи здоров’я «Гігієна школяра» (06.11.2014) 
• математика «Таблиця множення числа 7» (13.04.2015) 



      Вершиніна Н.В. 
• літературне читання «Українські жартівливі пісні» (23.10.2014) 
• природознавство «Як з’явилися культурні рослини» (21.01.2015) 
 
Шевченко Н.М. 
• математика «Закріплення таблиці множення і ділення» (15.12.2014) 
• російська мова «Имя прилагательное» (11.03.2015)  
 
Олійниченко О.В. 
• математика «Одиниці вимірювання часу» (04.11.2014) 
• рос.читання «М.Пришвин – певец родной природы» (14.04.2015) 
 
Кошубинська І.В. 
• російська мова « Изменение имён существительных по вопросам» 

(26.11.2014) 
• природознавство «Прісні водойми. Природне угруповання» (17.04.2015) 

 
 
     Аналіз проведених уроків показав, що зріс методичний рівень проведення 
уроків у Тупіциної Є.В., Турської А.В., Нуждіної А.В., Сергіної С.В., Вовченко 
О.В. 
     На уроках приділилась увага виховній та розвивальній меті навчання, пошуку 
ефективних форм і методів навчання, використовувались нетрадиційні методи 
роботи. 
     Відкриті уроки пройшли на високому рівні, мали – триєдину мету, були високо 
оцінені членами кафедри вчителів початкових класів  , адміністрацією школи: 
Бескровна Л.І., Дейнека К.Г., Вершиніна Н.В., Шевченко Н.М., Кошубинська І.В., 
Олійниченко О.І. 
     Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток 
пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання 
пізнавати нове. Збільшення навчального навантаження на уроках примушує 
вчителя замислитися над тим, як підтримати інтерес молодих школярів до 
навчання. 
     Відповідно до річного плану роботи школи у листопаді пройшов предметний 
тиждень початкових класів «Різнокольоровий тиждень». Його мета : допомогти 
посилити інтерес учнів до певного предмета, виявити і розвинути їх здібності, 
дозволити кожному учневі пізнати себе, сприяти розвиткові творчої ініціативи 
дитини. 



  У проведенні тижня взяв участь кожен учень,а вчителі доклали зусиль для 
забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, незалежно від рівня їх 
навчальних досягнень. Робота у межах предметного тижня охопила кожен окремий 
клас та об’єднання класів за паралелями, а також всі початкові класи. Учителі 
проводили заходи, спираючись на свій досвід і вміння організувати та проводити 
позакласні заходи, знаючи особливості свого класного колективу та рівень 
навчальних досягнень своїх учнів. 
     В рамках тижня початкових класів були проведені відкриті уроки : 

• відкритий урок з математики «Неможливість ділення на 0» 3 – В клас 
(вчитель Тупіцина Є.В.) 

• відкритий урок з природознавства «Осінь в природі» 2 – Б клас (вчитель 
Нуждіна А.В.) 

• відкритий урок з російської мови «Изменение имен существительных по 
вопросам» 4 – Б клас (вчитель Кошубинська І.В.) 

• відкритий урок з математики «Ознайомлення з поняттям і терміном «задача» 
1 – Б клас (вчитель Вовченко О.В.) 

• відкритий урок з математики «загальний випадок віднімання двохзначних 
чисел. Задачі з двома питаннями» 2 – А клас (вчитель Сергіна С.В.) 

• відкритий урок з математики «Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння 
чисел у межах 10» 1 – А клас (вчитель Дейнека К.Г.) 

     Було проведено ряд конкурсів: 
- конкурс загадок «Різнокольорові загадки» 1 – 4 класи (вчитель Шевченко 
Н.М.) 

- конкурс читачів «Різнокольорові вірші» 1- 4 класи (вчителі початкових 
класів) 

Протягом тижня пройшли цікаві вікторини на яких учні виявили свої знання й 
кмітливість: 
- літературна вікторина «Читайлик» 1 – Б клас (вчитель Вовченко О.В.)  
- мовна вікторина «Грамотійка» 1 – А клас (вчитель Бескровна Л.І.) 
Із захопленням учні 2 – 4 класів брали участь у «Веселих стартах». Ці цікаві 
спортивні змагання допомогли дітям зрозуміти значення слова «дружба», 
згуртувати колектив. 
     Учні початкових класів взяли участь у виставці поробок з природного 
матеріалу «Королева Осінь», куди представили роботи виконані за власним 
задумом. 
     Розпочався тиждень відкритим заходом «По ступенькам радуги». Його 
підготували і провели учні 3 – Б класу (вихователь Клименко Н.П., вчитель 
Шевченко Н.М.). 



     Завершився тиждень виховним заходом «Осіння мозаїка». Його підготували і 
провели учні 3 – А класу (вихователь Криворогова В.П., вчитель Вершиніна 
Н.В.). 
     Тиждень початкових класів закінчився, але не завершилась кропітка праця 
вчителя, яка покликана пробудити творчість і пізнання, підтримати інтерес та 
бажання вчитися, максимально використати те, що так щедро закладено 
природою. 
     За результатами підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової 
атестації у 4 класах із_________учнів 2 – 4 класів: 
високий рівень –  
достатній рівень –  
середній рівень –  
/Звітна таблиця додається. Додаток 1/ 
     Тому вчителям слід систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, 
які засвоїли матеріал на середньому рівні, посилити роботу над культурою 
письма, на уроках читання працювати над виробленням в учнів правильної 
дикції, виразності, інтонації, читання глибоко усвідомленим сприятттям тексту. 

     Враховуючи вище сказане, кафедра вчителів початкових класів у 2015-2016 н.р.    
     продовжуватиме працювати над проблемною темою: «Удосконалення уроку  
     через впровадження інноваційних технологій». 

     Діяльність кафедри вчителів початкових класів  спрямувати на вирішення 
таких завдань: 
- організаційну та навчально-виховну роботу в 1 – 4 класах спрямувати на 
формування у молодших школярів уміння вчитися, основних 
компетентностей яких потребує сучасне життя; 

- забезпечувати подальше становлення особистості учнів, умови для їх 
самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей, приділяти серйозну 
увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку учня; 

- методичну роботу спрямувати на методологічну переорієнтацію навчання, на 
розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного 
процесу, уміння вибору інтерактивних технологій; 

- зосередити увагу на підвищення рівня навчальних досягнень учнів, зокрема – 
грамотного, виразного, чіткого мовлення, виразного і мовчазного читання, 
уміння розв’язувати задачі; 

- впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу, зосередити увагу 
на практичній спрямованості уроків, впровадження прийомів 
диференційного навчання, сучасних форм групової роботи; 

- реалізувати вимоги Державного стандарту початкової освіти щодо 
результативності навчання; 



- формувати в учнів уміння самостійно виконувати завдання за алгоритмами 
та інструкціями, відпрацьовувати уміння наукової організації праці; 

- зосередити увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів; 
- розвивати потреби в творчій праці, діловитості, виховання 
дисциплінованості; 

- ширше застосовувати нетрадиційні форми проведення уроку, застосовуючи 
інтерактивні технології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Організація самоосвіти вчителів. 

№ Завдання і зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Залучити членів кафедри вчителів 
початкових класів  в роботу: 

• теоретичних конференцій, 
творчих груп школи; 

• семінарів по обміну досвідом; 
• школи передового педагогічного 
досвіду молодших школярів; 

• психолого-педагогічних 
семінарів вчителів. 

протягом 
року 

Методист 
Вершиніна Н.В. 
Психолог 

2 Опрацювати навчальні програми, 
підручники для 1-4 класів, інструктивно-
методичні листи, матеріали, рекомендації 

до 01.09.15 Вершиніна Н.В. 
Заступник 

директора з НВР 
3 Продовжити розробляти та підбирати 

матеріали до тематичної перевірки знань 
школярів. 

протягом 
року 

Вершиніна Н.В. 

4 Організувати співпрацю між вчителями 
початкових класів, вчителями іноземної 
мови та вихователями: 

- відвідування вчителями занять 
самопідготовки, спортивних годин, 
виховних заходів; 

- відвідування уроків вихователями та 
вчителями іноземної мови уроків у 
класах, де навчаються вихованці; 

- вирішення проблемних питань та 
ситуацій, що виникають в процесі 
навчання і виховання. 

протягом 
року 

Вершиніна Н.В. 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Заходи по вивченню і підвищенню рівня знань,  
умінь та навичок учнів. 

 
№ Завдання і зміст роботи Термін Відповідальні Де буде 

обговорю 
ватися 

1 Провести контрольне списування, 
контрольні диктанти, контрольні 
роботи з математики. 

вхідний 
контроль, 
семестрові, 
річні контр. 
роботи. 

Заступник 
директора  з 
НВР 

Наказ  
Аналітична 
довідка 

2 Перевірити стан ведення 
учнівських зошитів, щоденників. 

листопад 
березень 

Заступник 
директора  з 
НВР 

Довідка 

3 Проводити методичні оперативки: 
- Опрацювання інструктивно-
нормативних документів, 
методичних листів; 
 

- Вимоги до ведення шкільної 
документації; 

 
- Підсумки перевірки 
навчально-тематичного 
планування (І семестр); 

 
- Підсумки проведення 
предметного тижня; 

 
- Підсумки роботи за І 
семестр, завдання на ІІ 
семестр; 

 
- Підсумки перевірки 
навчально-тематичного 
планування (ІІ семестр); 

 
- Результати перевірки 
шкільної документації; 

 
- Вивчення стану викладання 
української мови, курсу «Я 
у світі»; 

 
серпень 
 
 
 
вересень 
 
 
вересень 
 
 
 
листопад 
 
 
грудень 
 
 
 
січень 
 
 
 
лютий 
 
 
березень 
 
 

 
Директор, 
Заступник 
директора з 
НВР 
Заступник 
директора з 
НВР 
Заступник 
директора з 
НВР 
 
Заступник 
директора з 
НВР 
Заступник 
директора з 
НВР 
 
Заступник 
директора з 
НВР 
 
Заступник 
директора з 
НВР 
Заступник 
директора з 
НВР 

 
Засідання 
кафедри 
поч.класів 
 
 
Нарада 
 
 
Довідка 
 
 
Довідка  
Аналіз на 
кафедру 
Наказ 
 
 
 
Довідка 
 
 
 
Наказ 
 
 
Наказ 
 
 



- Організація творчого звіту 
вчителів, що атестуються; 

 
- Ступінь підготовленості 
учнів 4-х класів до навчання 
в середній школі; 

 
- Підсумки роботи за ІІ 
семестр, рік. 

березень 
 
 
квітень 
 
 
 
травень 
 
 
 

Методист 
 
 
Директор 
Психолог 
 
 
Директор 
Заступники 
директора 

Педрада 
 
 
Нарада 
 
 
 
Педрада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



VI. Позакласна робота. 

№ Завдання і зміст роботи Термін Відповідальні 

1 Обновити календарі природи в 2-4 класах. серпень вчителі 
2 Поновити класні куточки, куточки 

виховної роботи. 
вересень вчителі 

3 Поповнити таблиці, папки, роздатковий 
матеріал,продовжити виготовлення карток 
для індивідуальної, парної, групової 
роботи. 

вересень - 
квітень 

вчителі 

4 Провести конкурси: 

• На кращий учнівський зошит; 

• На кращу поробку з природного 

матеріалу; 

• На кращу новорічну композицію; 

• На кращий малюнок до тематичних 

заходів. 

 

листопад 

жовтень 

 

грудень 

вересень - 

травень 

 

вчителі 

вчителі 

 

вчителі 

вчителі 

5 Підготувати і провести: 

• Відкритий виховний захід; 

• Відкриту класну годину; 

• Відкриту самопідготовку; 

• Тиждень початкових класів; 

• Спортивні естафети; 

• Заочні олімпіади з математики, 

російської мови; 

• Конкурс знавців української  мови. 

 

жовтень  

–  

березень 

листопад 

листопад 

листопад 

 

березень 

 

 

вчителі 

 

вчителі 

вчителі 

вчителі 

 

вчителі 

 

 

 

 



V. Тематика засідань кафедри вчителів 
початкових класів на 2015 – 2016 н.р. 

 

І засідання.  
Серпень. 

Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в   
          початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у         
          2015-2016 навчальному році. 
 
Мета: вивчити основні нормативні документи, що регламентують  
            функціонування початкової школи;  
            обговорити виконання плану роботи МО за 2014-2015 навчальний  рік; 
            проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити, посібники. 
 

Зміст роботи 
 

1. Про підсумки роботи МО вчителів початкових класів за 2014-2015 н.р. 
2. Планування роботи кафедри вчителів початкових класів  на 2015-2016 н.р., 
розподіл доручень між членами кафедри вчителів початкових класів   

3. Обговорення і затвердження плану роботи кафедри вчителів початкових 
класів на 2015-2016 н.р. 

4. Обговорення інструктивно-методичного листа «Особливості організації 
навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2014-2015 н.р. 

5. Аналіз змін до окремих навчальних програм. Наказ Міністерства №1495 від 
22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів». 

6. Опрацювання інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1 – 4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 08.04.2015 №412. 

7. Вербальне оцінювання. Особливості оцінювання рівня досягнень 
першокласників. 

8. Критерії оцінювання учнів початкових класів. Наказ Міністерства освіти і 
науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 
загальної середньої освіти». 



9. Про навчальні програми, підручники, посібники, зошити для початкової 
школи. 

10.  Про технологію планування виховної роботи з молодшими школярами. 
 

Завдання членам кафедри вчителів початкових класів: 
 

1. Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити, 
посібники для початкової школи. 

2. Зробити огляд педагогічних видань з теми «Пошук інноваційних форм і 
методів роботи на уроках української мови в початкових класах». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ засідання.  
Жовтень. 

Тема: Пошук інноваційних форм і методів роботи на уроках    
          української мови  в початкових класах. 
 
Мета:  актуалізувати питання про впровадження нової програми в 1 – 4 класах,   
            використання інноваційних технологій, ігрових форм на уроках української  
            мови;  
            розвивати комунікабельність;  
            виховувати інтерес до самовдосконалення. 
 

Зміст роботи 
 

1. Круглий стіл «Пошук інноваційних форм і методів роботи на уроках 
української мови в початкових класах» 

2. Формування ключових компетентностей на уроках навчання грамоти в 1 
класі. 

3. Творча лабораторія вчителя. Ігрові технології на уроках української мови в 2 
класі. 

4. Інтерактивні методи на уроках української мови 3 – 4 класів. 
5. Формування комунікативної компетентності в учнів 4 класів. 
6. Цікавинки із методичної скриньки «Вправи для розвитку логічного мислення 
та уваги школярів». 

7. Про наслідки перевірки ведення класних журналів. 
 

Завдання членам кафедри вчителів початкових класів: 
 

1. Опрацювати методичну літературу з питання «Створення умов для розвитку 
креативності дітей». 

2. Систематизувати презентації уроків з різних предметів по темам. 
3. Вивчити аспекти питання «Самоосвіта вчителя – необхідна передумова 
підвищення його педагогічної майстерності». 

 

 
 
 
 
 



ІІІ засідання.  
Січень. 

 
Тема: Створення умов для розвитку креативності дітей. 
 
Мета:  розширити знання педагогів про створення умов для розвитку креативності 
             дітей; 
             представити розробки уроків з використанням комп’ютера у навчанні   
             молодших школярів для обміну досвідом та вдосконалення сучасного   
             уроку; 
             розвивати комунікабельність; 
             виховувати інтерес до самовдосконалення. 
 

Зміст роботи 
 

1. Про створення умов для розвитку креативності дітей. 
2. Аукціон педагогічних ідей: 
- використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на 
формування їхньої психіки. 

3. Стан ведення учнівських зошитів, перевірка зошитів. 
4. Формування національно-патріотичної свідомості молодших школярів. 
5. Цікавинки із методичної скриньки «Самоосвіта вчителя – необхідна 
передумова підвищення його педагогічної майстерності». 

6. Творчість вчителя – учням (Презентація власного досвіду). 
7. Аналіз семестрових контрольних робіт та перевірки навичок читання, 
визначення рекомендацій щодо усунення недоліків. 

8. Аналіз проведення тижня початкових класів. 
9. Про моніторингове обстеження першокласників щодо адаптації до навчання. 

 
Завдання членам кафедри вчителів початкових класів: 

 
1. Опрацювати методичну літературу з питання «Педагогічна майстерність як 
фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра». 

2. Підготуватися до обговорення питання «Сучасний урок – спільна творчість 
вчителя та учня». 

 
 



VІ засідання.  
Березень. 

 
Тема: Педагогічна майстерність як фактор формування інноваційної   
          особистості молодшого школяра. 
 
Мета:  розширити знання педагогів про формування інноваційної особистості  
             молодшого школяра; 
             вивчити актуальний досвід вчителів, визначити шляхи його використання,                            
             спонукати до творчості, вибору оптимальних сучасних форм і методів  
             викладання. 
 

Зміст роботи 
 

1. Круглий стіл «Сучасний урок – спільна творчість вчителя та учня». 
2. Творча лабораторія вчителя. Шляхи вдосконалення швидкочитання через 
інноваційні підходи розвитку читацьких умінь і навичок. 

3. Інтерактивні технології – технології співпраці. 
4. Про використання проектної діяльності на уроках (з досвіду роботи). 

 
Завдання членам кафедри вчителів початкових класів: 

 
1. Підготувати творчі доробки та дидактичні матеріали вчителів та вихователів. 
2. Провести та обговорити відкриті уроки та виховні заходи. 
3. Підготувати звіти «Мої педагогічні здобутки». 

 
 
 

 

 

 

 

 



V засідання.  
Травень. 

 
Тема: Підсумок і аналіз роботи кафедри вчителів початкових класів. 
 
Мета:  провести детальний аналіз роботи кафедри вчителів початкових класів за   
             2015 – 2016 н.р.;  
             розглянути перспективу дальшої професійної діяльності фахівців. 

 
Зміст роботи 

 
1. Звіт про роботу кафедру вчителів початкових класів визначення шляхів 
удосконалення роботи кафедри вчителів початкових класів на наступний 
навчальний рік. 

2. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступних класів, 
нагородження похвальними листами. 

3. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за рік у контексті 
їх особистого росту. 

4. Про викладання предмету «Я у світі в 3 – 4 класах» 
5. Про виконання навчальних планів і програм. 
6. Заслуховування звітів «Мої педагогічні досягнення» 

 
Завдання членам кафедри вчителів початкових класів: 

 
1. Поповнити свій робочій кабінет новими наочними посібниками, 
дидактичними іграми, роздатковим матеріалом. 

 
 


