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Відомості про членів методичного об’єднання
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
вчителя

Фах

Стаж Категорія
(пед.
звання)

Предмет,
який
викладає, у
яких
класах
класовод
1класу

Рік проходження
курсів

Рік
атестації

1

Іванова Людмила
Миколаївна

2

Каратаєва Світлана
Миколаївна

вчитель
20 р. 9 т.р.
початкових
класів
вчитель
24 р. 9 т. р.
початкових
класів

2011

2016

класовод 4
класу

2015

2015

3

Косяк Тетяна
Миколаївна

вчитель
27 р.
початкових
класів

вища

вчитель 3
класу

2014

2014

4

Панченко Алла
Валентинівна

вчитель
29 р.
початкових
класів

вища

класовод
2класу

2015

2016

Примітка

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

творчий звіт

2

Каратаєва Світлана Миколаївна

Розвиток соціальної компетентності молодших
школярів на уроках методом ігрової діяльності
Формування і розвиток соціальної компетентності
молодших школярів через ігрову діяльність

3

Косяк ТетянаМиколаївна

4

Панченко Алла Валентинівна

Формування соціально компетентної особистості
засобами інноваційних технологій навчання та
виховання
Зростання та розвиток творчого потенціалу
молодших школярів в громадянському суспільстві

представлення
наочного
матеріалу
творчий звіт
висвітлення на
сайті, 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 досягнення 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.
11. Надавати методичну допомогу вчителям, які її потребують.

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»

Широківського району
«Соціалізація як основа процесу становлення особистості громадянського суспільства»

Зеленобалківської СЗШ:
«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
1

Прізвище, ім’я, по батькові
вчителя
Іванова Людмила Миколаївна

2

Панченко Алла Валентинівна

3

Каратаєва Світлана Миколаївна

4

Косяк Тетяна Миколаївна

Зміст проблемного питання для
поглибленого опрацювання
Розвиток соціальної компетентності
молодших школярів на уроках
методом ігрової діяльності
Зростання та розвиток творчого
потенціалу молодших школярів в
громадянському суспільстві
Формування і розвиток соціальної
компетентності молодших школярів
через ігрову діяльність
Формування соціально компетентної
особистості засобами інноваційних

Форма
узагальнення
творчий звіт

Де буде
використано
Відкритий урок у
1 класі.

висвітлення на
сайті

відкриті уроки в 2
класі, виховні
години
відкритий урок у 4
класі, виховні
години
відкритий урок у 3
класі

висвітлення на
сайті
доповідь

технологій навчання та виховання

Графік

№
п/п

1.

2.

Прізвище,
ім’я та по
батькові

Клас

Предмет

Тема уроку

Іванова Людмила
Миколаївна

1 кл.

фізична
культура

Урок-свято «Тато, мама і я –
спортивна сім'я»

28 жовтня 2016

Каратаєва Світлана
Миколаївна

4 кл.

природознавство

Яких тварин і рослин можна
побачити лише в Австралії?

27 січня 2017

проведення відкритих уроків

Термін
проведення

3.

4.

Косяк Тетяна
Миколаївна

Панченко Алла
Валентинівна

3 кл.

2 кл.

математика

Розв’язання прикладів і задач на
вивчені випадки арифметичних дій

лютий 2017

літературне
читання

Мову рідної природи розуміти
серцем вчись «Ходить, ходить зима
гаєм…» Марійка Підгірянка,
«Гарні доні у зими» Богдан Бойко

лютий 2017

Позакласна робота
Назва заходу
День Знань
День працівника освіти
Свято Святого Миколая
Свято Нового року
Свято 8 Березня
Випускний бал в 4 класі

дата проведення
01.09 2016
30.09.2016
19.12.2016
30.12.2016
07.03. 2017
травень 2017

відповідальний
Іванова Л.М.
класоводи 1-4 класів
Каратаєва С.М.
класоводи 1-4 класів
класоводи 1-4 класів
Каратаєва С.М.

Участь у предметних тижнях:
Назва тижня
Олімпійський тиждень
Декада початкових класів
Тиждень прав дитини і людини

Дата проведення
12-16 вересня 2016 р.
13-24 лютого 2017 р.
грудень 2016 р.

відповідальні
вчителі фіз.-ри поч. класів
вчителі початкових класів
класоводи початкових класів

План засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів
на 2016 – 2017 н. р.
І засідання 30.08.2016
Форма роботи: консультативний пункт
Тема. Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах у 2016– 2017 н. р.
Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи.
Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2015 – 2016 навчальний рік та затвердити
план роботи на 2016 – 2017 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити,
критерії оцінювання. Ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 №1009 щодо орієнтовних вимог
до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2015 – 2016 навчальний рік.
Звіт Косяк Т.М.
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2015 –
2016 н.р.
Члени методичного об’єднання
3. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо
організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації. Опрацювання наказу МОН
України від 19.08.2016 №1009 щодо орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи
Члени
методичного об’єднання
4. Корекція календарних планів учителів, затвердження календарного планування. Складання графіків
відкритих уроків і виховних заходів учителів
Члени методичного
об’єднання
5. Експресогляд «Радимо прочитати».
Члени методичного об’єднання
Завдання членам м/о:опрацювати інструктивно – методичні листи, програми, підручники, зошити та
посібники для початкової школи;тзробити огляд педагогічних видань з теми «Використання інноваційних

технологій на уроках у початкових класах». Підготувати повідомлення з питання: "Інтерактивне навчання в
системі нових освітніх технологій.».
ІІ засідання 24 жовтня 2016 р.
Форма роботи: за круглим столом
Тема. "Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. Адаптація учнів 1 класу".
Мета. Створити умови для успішної адаптації першокласників до шкільного колективу; представити
наочний матеріал для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку в початкових класах
1. Педагогічний діалог: Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. ".
Каратаєва С.М. вчитель 4 класу
2. Творча лабораторія вчителя: «Використання інтерактивних технологій на уроках математики, уроках
української мови».
Каратаєва С.М. вчитель 4 класу
3. Почерк майстра: «Результати проведеної діагностики готовності учнів до шкільного життя. Адаптація
учнів1 класу».
Іванова Л.М., вчитель 1
класу
4. Панорама ідей:«Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті проблеми.»
Члени методичного об’єднання
5. Методичні перегуки «Інформація шкільного бібліотекаря про надходження методичної та художньої
літератури».
Довга О.Г., шкільний бібліотекар
Завдання членам м/о: взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом; організувати виставку
кращих зошитів та дитячих робіт, підготуватися до дискусії на тему: «Використання інноваційних
технологій на уроках у початкових класах».

ІІІ засідання (26 грудня 2016)
Форма роботи: методичні посиденьки
Тема. «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах».
Мета:ознайомити з особливостями сучасного уроку; представити наочний матеріал для обміну досвідом та
вдосконалення сучасного уроку в початкових класах. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до
самовдосконалення. Спланувати роботу вчителів для проведення декади
1. На допомогу вчителю «Специфіка і структура мультимедійного уроку початкової школи. Типи
мультимедійних уроків у початковій школі».
Панченко А.В., вчитель 2 класу
2. Методичний прогноз: «Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті».
Косяк Т.М., голова м/о
3. Консультація педагога: «Психолого-педагогічні та медичні аспекти інформатизації навчання.
Профілактика втоми при роботі з комп'ютерною технікою».
Панченко А.В вчитель 2 класу
4. Аукціон ідей: «Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів. Поради колег.».
Члени методичного об’єднання
5. Цікавинки з методичної скриньки:«Радимо прочитати».
Члени методичного об’єднання

Завдання членам м/о: підготувати повідомлення на тему: «Здоров`язберігаючі технології як засіб
підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі», підготувати та провести декаду
початкових класів.

ІV засідання ( 20 березня 2017)
Форма роботи: обмін досвідом
Тема. «Здоров`язберігаючі технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу в
початковій школі»
Мета. Поглибити знання педагогів про використання здоров’язберігаючих технологій на уроках для
навчання і виховання учнів.
1. Використання тренінгових методик як засіб підвищення ефективності уроків основ здоров’я.
Фізкультурно-оздоровчі заходи як засіб формування компетентнісного ставлення до свого здоров’я
Іванова Л.М. класовод 1 класу
2. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра
та попередження втоми.
Косяк Т.М., голова м/о
3. Підсумки проведення Декади початкових класів
Члени методичного об’єднання
4. Методичний вернісаж. «Дидактичні ігри, як засіб вирівнювання індивідуально – пізнавальних
розбіжностей дітей.»
Члени методичного об’єднання
5. Педагогічний діалог:«Радимо прочитати».Виставка педагогічної літератури

Члени методичного об’єднання
Завдання членам м/о: Завдання вчителям 1 – 4 класів щодо ефективного та якісного викладання
навчальних дисциплін,виконання навчальних планів і програм, забезпечення високого рівня засвоєння знань
учнями основних наук.

V засідання (22 травня 2017)
Форма роботи: методичний марафон
Тема. Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік
та складання перспективного плану на наступний рік.
Мета. Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017
навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, скласти
перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.
1. Звіт про виконання плану роботи М.О. «Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів
початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік.
Голова м/о Косяк Т.М.
2. Студія "Педагогічні відкриття". Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.
Члени методичного об’єднання
3. Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових
класів на 2016 – 2017 навчальний рік».
Члени методичного об’єднання
4. Методична скарбничка. Огляд новинок педагогічної літератури.
Члени методичного об’єднання

Завдання членам м/о: Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними
іграми, роздатковим матеріалом, працювати під лозунгом «Кабінет – творча лабораторія вчителя».

Планування роботи між засіданнями
Вересень
Опрацювання нормативних документів МОН України щодо початку 2016/2017 н.р.
Консультування з питань календарно-тематичного планування уроків у початкових класах.
Жовтень – листопад
Організація та проведення в початковій школі І і ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені
П.Яцика, особливості підготовки переможців до участі у ІІІ-му етапі.
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 2016-2017 навчальному році
Всього
(чол.)

4
Всього
(чол.)

4

Освітній рівень
бакалавр
вища

Стаж педагогічної роботи
мол. спец.
до 3-х років до 5-ти
5-10 років
років
чол
%
чол
%
чол
%
чол
%
чол. %
чол. %
2
50
0
2
50
0
0
0
Із них мають
кваліфікаційну категорію
9 т.р.
Спеціаліст
спец ІІ
спец І
спец вищої
категорії
категорії
категорії
чол.
%
чол.
%
чол.
%
чол.
%
чол.
%
2
50
0
0
0
2
50

10-20 років
чол.
0

%

більше
20 років
чол. %
4
100

педагогічне звання
«Старший
«Учительучитель»
методист»
чол.
%
чол.
%
0
0

Перспективний графік атестації педагогічних працівників
ПІБ вчителя
Косяк Т.М.
Каратаєва С.М.
Панченко А.В.
Іванова Л.М.

Рік
атестації 2016-2017 н.р.
2014
2015
2016
2016

2017-2018 н.р.

Планується
2018-2019 н.р.
+

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

+
+
+

Список учителів початкових класів, які атестуються у 2016-2017 н.р.
№ ПІБ вчителя
з
/
п

Дата
Освіта
народже (названавчаль
ння
ного закладу,
рік
закінчення)

Загальний
пед. стаж

Стаж
роботи на
займаній
посаді

Рік
атестації

Рік
курсової
перепідгот
овки

Результати
попередньої
атестації
(кваліфікаційна
категорія,
педзван.)

На яку
категорію
атестується

1 Панченко А.В. 01.03.
2 Іванова Л.М.

1967
23.06.
1967

вища
КДПУ,2005
сер. спец. Нікоп.
педуч. 1987

29

29

2016

2015

спеціаліст
вищої категорії

спец. вищої
категорії

21

21

2016

2015

9 т. р.

9 т. р.

ПЛАН
ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА 2015-2016 Н.Р.
№ з/п

Зміст засідань

термін проведення

відповідальний

31.08.2015

голова МО Косяк Т.М.

1

Особливості організації навчально – виховного
процесу в початкових класах у 2015– 2016 н. р.

2

Формування громадянської компетентності на уроках 26.10.2015
курсу «Я у світі» та через реалізацію завдань
освітньої лінії дитини в соціумі.

члени МО: Іванова Л.М.
Каратаєва С.М.

Адаптація першокласників до шкільного колективу.

член МО Панченко А.В.

3

Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи
удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність
сучасного вчителя.

28.12.2015

член МО Панченко А.В.

4

Використання ігрових ситуацій на уроках для
навчання і виховання молодших школярів

21.03.2016

член МО Іванова Л.М

5

Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів
початкових класів за 2015 – 2016навчальний рік та
складання перспективного плану на наступний рік.

13.05.2016

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 2014-2015 н.р. було виконано.
2. Постійно відвідували районні семінари вчителів початкових класів.
3. На засідання методичного об’єднання членами були підготовлені доповіді на різну тематику.
4. На протязі року проведені відкриті уроки з читання, математики, української мови, природознавства.
5. Були проведені відкриті виховні заходи на різну тематику.
6. Було проведенодекаду початкових класів
1.2 Завдання на новий навчальний рік:
1. Проведення предметних тижнів (природознавства, української мови, основ здоров’я, прав дитини і людини,
математики), декади початкових класів
2. Проведення відкритих уроків вчителями
3. Проведення відкритих виховних заходів

4. Підготування доповідей на засідання методичного об'єднання.
5. Відвідування районних семінарів вчителів початкових класів

