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ДЕВІЗ МЕТОДИЧНОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ 

. 

Зібратися разом – це початок, 
Триматися разом – прогрес, 

Працювати разом – це успіх. 
Генрі Форд 



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

 Від рівня професійної компетентності 

вчителів до рівня навченості учнів. 

 



ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО 
ОБ'ЄДНАННЯ 

Робота над удосконаленням 
сучасного уроку 

Використання на уроках сучасних 
новітніх технологій 

Творче використання методів, 
прийомів та засобів навчання 

Удосконалення виховного процесу 



ЧЛЕНИ МО ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

БОГАЧУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА,  

1968 р. н., 

спеціаліст вищої категорії, 

вчитель 1 класу 

Педагогічний стаж 

 розпочався з 1987 р.  

Методична проблема  “Використання 

сучасних освітніх технологій на 

уроках математики з метою розвитку 

творчої компетентності учнів” 

 



ЧЛЕНИ МО ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

 КУРОЧЕНКО ЛАРИСА ВІКТОРІВНА,  

1976 р. н., 

спеціаліст вищої категорії, 

вчитель 4 класу 

Педагогічний стаж  

розпочався з 1995 р. 

Методична проблема  “Формування 

ключових компетентностей учнів на 

уроках математики в початкових 

класах” 

 



ЧЛЕНИ МО ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

 ЛОБКО ВАЛЕНТИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА  

  1966 р. н., 

спеціаліст вищої категорії, 

вчитель 2-4 класів 

Педагогічний стаж  

розпочався з 1985 р. 

Методична проблема  “Формування в 

учнів свідомої мотивації здорового 

способу життя, збереження власного 

здоров'я та активної соціальної 

позиції” 

 



ЧЛЕНИ МО ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

 ДРОВАЛЬ НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА   

 1964 р. н., 

вчитель 3 класу 

Педагогічний стаж розпочався з 

1983 р. 

Методична проблема  

“Поглиблення мовної 

компетенції учнів у процесі 

викладання української мови”  



ЧЛЕНИ МО ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

СИРОВЕТНИК ВІКТОРІЯ 

ВІКТОРІВНА  

 1988 р. н., 

вчитель 2 класу 

Педагогічний стаж  

розпочався з 2006 р. 

Методична проблема  “Розвиток 

комунікативної компетентності 

учнів на уроках української 

мови та літературного читання” 



ФОРМИ  РОБОТИ  ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ 

ГРУПОВІ 

• Презентації освітніх технологій; 

• Педагогічний ярмарок; 

• Обмін досвідом; 

• Предметні тижні; 

• Семінари та тренінги; 

• Педагогічні наради; 

• Педагогічні конференції; 

• Засідання методичного об'єднання. 

 



ФОРМИ  РОБОТИ  ВЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВОЇ  
ШКОЛИ 

ІНДИВІДУАЛЬНІ 

• Наставництво; 

• Консультування; 

• Самоосвіта; 

• Взаємне відвідування уроків; 

• Творчі звіти; 

• Участь у конкурсах; 

• «Методична скринька»  власних наробок. 

 



БАНК СИТУАЦІЇ  УСПІХУ  УЧНІВ  
ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ 

РОБОТА НА УРОЦІ 

• Вербальна підтримка учнів: «Це дуже важливо і в тебе неодмінно 

вийде»; «Починай! Ти це добре зробиш!» тощо. 

• Різнорівневі завдання з усіх предметів: картки, схеми, графіки, 

таблиці. 

• Індивідуальна робота: картки за варіантами, завдання. 

• Інтерактивні вправи: робота в парах, робота в малих групах, метод 

«ПРЕС», «Карусель, «Мозковий штурм» тощо 

• Вербальне оцінювання: фішки, малюнки, рейтинг тощо 



БАНК СИТУАЦІЇ УСПІХУ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ 

ВИХОВНА РОБОТА 

• Позакласні години: місто веселих майстрів, турніри, вікторини. 

• Позакласні захоли: ранок веселих завдань, предметні тижні, конкурси 

малюнків, гурткова робота. 

• Психологічні ігри, тренінги: «Досягнення мети», «Я знайду відповідь», 

тощо. 

• Індивідуальна робота з учнями: бесіди, практичні заняття. 



БАНК  СИТУАЦІЇ  УСПІХУ  УЧНІВ  
ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ 

РОБОТА  З  БАТЬКАМИ 

• Батьківські збори: «Ви прийшли до школи», «Дорога до успіху», 

тощо. 

• Робота з батьківським комітетом: допомога батьків у формуванні 

дитячого колективу; проведення свят, екскурсій тощо. 

• Індивідуальна робота з батьками: бесіди, поради батькам, 

консультації. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


