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1. Вступ
Аналіз роботи методичного об’єднання
за 2009 -2010 навчальний рік
У 2009 – 2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів завершило роботу над
проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості». Питання, які вивчалися протягом п’яти
попередніх років, знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі вчителів. Це можна
було дослідити на відкритих уроках вчителів, інших заходах, які проводилися протягом року згідно плану роботи
методичного об’єднання.
Розглядаючи питання «Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, здійснення
медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей», вчителі Дмитрієв П.М., Якименко Н.Д.,
Волощенко Н.М. розповіли про особливості організації навчального-виховного процесу в школі. Надзвичайно
корисними були рекомендації вчительки початкових класів Голуб Людмили Олександрівни по впровадженню
здоров’язберігаючих технологій у процесі навчання.
Через відсутність належного інтересу учнів до свого здоров'я, постала необхідність організації навчальновиховного процесу, який би сприяв збереженню та зміцненню здоров'я школярів. Цьому сприяє «Програма
спільної діяльності комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області», Солонянської районної лікарні, поліклініки,
дитячої установи «Здоров’я через освіту» на 2009 – 2012 роки». Рішення про її створення було розглянуто на
засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів у вересні 2009 року за участю кафедри
естетичного та здоров’язберігаючого циклу, яка входить до складу методичного об’єднання. Дана програма
прийнята на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи у листопаді 2009 року
При підготовці питання на педраду «Стан викладання та шляхи вдосконалення форм і методів навчання і
виховання у процесі викладання української мови у початковій школі» найбільшу активність виявили Тищенко
Т.Г., Зеленіна О.В., Тищенко Т.Г., які вивчали дане питання.
Сучасні інформаційні технології вимагають знання комп’ютерної грамотності, крім цього комп’ютери
викликають великий інтерес учнів, матеріальна база комп’ютерної лабораторії дозволяє вивчати цей предмет на
сучасному рівні. У відповідності до вимог часу та завдяки належному технічному забезпеченню, адже початкова
школа має у своєму розпорядженні комп’ютерний клас, учні вивчають основи інформатики, починаючи із
другого класу.

В районі ведеться активна робота по розвитку творчих здібностей учнів. Високі результати виявили і наші
школярі. Найбільшу активність виявили учні 4Б класу (класний керівник Тищенко Тетяна Григорівна), 4В
класу (класний керівник Лугова Олена Георгіївна) та 3А класу (класний керівник Скулінець Галина
Володимирівна).
Щороку учні 3-4 класів приймають участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім.. Петра
Яцика. Переможцем ІІІ туру серед третіх класів стала учениця нашої школи Лисенко Аліна (вчитель Скулінець
Г.В.), яка представляла Солонянський район у ІІ турі.
Активними були школярі в конкурсі «Юні майстри слова», представивши на огляд журі поетичні та
прозові твори, присвячені 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. У конкурсі учнівських проектів «Моє
здоров’я – в моїх руках» учні 4В класу (вчитель Лугова О.Г.) вибороли перше місце серед четвертих класів, учні
4Б класу (вчитель Тищенко Т.Г.) посіли друге місце. Справжніми знавцями олімпійського руху стали учні 4Б
класу Крохмаль Ігор та Скоропад Наталія (вчитель Тищенко Т.Г.), які перемогли у районному турі та брали
участь у обласному.
У квітні 2010 року в школі проводився тиждень початкових класів. Кожен день проходив під певним
гаслом, якому відповідали і заходи цього дня: «Людина починається з добра», «Сходинки у країну Знань», «Моє
здоров’я – в моїх руках «Як чинити, щоб менше хворіти», «Збережемо пам’ять про подвиг».
Відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти» у
початковій ланці загальноосвітніх навчальних закладів державній підсумковій атестації підлягали результати
навчальної діяльності учнів 4 класів з української мови (мова і читання) та математики. Як було відзначено на
секційних серпневих засіданнях, нашу школу, зокрема учнів 4-х класів (вчителі Голуб Людмила Олександрівна,
Тищенко Тетяна Григорівна, Лугова Олена Георгіївна), названо в числі тих, які показали результат, кращий від
середнього показника по району при складанні державної підсумкової атестації.
Наша школа продовжує бути опорною в роботі із молодими спеціалістами району. Діє «Швидка методична
допомога», де вчителі початкових класів району, які цього потребують, можуть отримати необхідну консультацію
(теоретичну та практичну), побувати на уроках досвідчених учителів.
У школі традиційними є моніторингові дослідження із різних аспектів навчально-виховного процесу, які
дозволяють своєчасно реагувати на показники із досліджуваних питань, усувати недоліки.

Проблема області, району:
Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості

Проблема школи:
Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня

Проблема методичного об’єднання вчителів початкових класів:
Стратегії креативної освіти для формування та розвитку
інноваційного потенціалу особистості

Завдання методичного об’єднання на 2010 – 2011 навчальний рік:
забезпечувати методичний та психолого-педагогічний супровід стандартизації якісної початкової
освіти;
впроваджувати стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу
особистості;
сприяти розвитку критичного мислення, адаптованого до сучасних реалій та умов;
забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості учня, індивідуальний і
диференційований підхід у процесі навчання, використовувати системний підхід до організації
роботи із здібними та обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у конкурсах, змаганнях;
створювати відповідний психологічний мікроклімат для формування та розвитку інноваційного
потенціалу особистості, впроваджувати у практику повсякденної роботи застосування певних
стратегій з метою отримання бажаного результату;
використовувати сучасні інформаційні технології, впроваджувати інтерактивні методи та методики
моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів;
створювати сприятливе середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої
атмосфери на уроці та в позаурочний час;
приділяти особливу увагу розвитку мовлення молодших школярів, застосовуючи методи критичного
мислення («Сенкан», «Діаграма Ейлера – Венна», «Дерево рішень» та інші стратегії);
впроваджувати в практику роботи проект з превентивного навчання ХОУП (“Цікаво про корисне”,
“Корисні звички”);
забезпечувати психологічно комфортні умови для зміцнення фізичного, психічного, соціального і
духовного здоров’я дитини;
сприяти реалізації програми «Здоров’я через освіту» у повсякденній роботі кожного вчителя.

2. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

П.І.Б.вчителя

Освіта

Фах

Бакуменко
Вища, Глухівський
Вчитель
Валентина
педагогічний
початкових
Василівна
інститут
класів
Бугрієнко
Вища,
Вчитель
Валентина Іванівна Дніпропетровський біології і хімії.
державний
Вчитель
університет
початкових
Дніпропетровське
класів
педагогічне
училище
Голуб
Вища, Глухівський
Вчитель
Людмила
педагогічний
початкових
Олександрівна
інститут
класів
Кулик
Вища, Глухівський
Вчитель
Любов Вікторівна
педагогічний
початкових
інститут
класів
Лугова
СередняВчитель
Олена Георгіївна
спеціальна,
початкових
Дніпропетровське
класів
педагогічне
училище
Олех
Любов Іванівна

Вища, Глухівський
педагогічний
інститут

Вчитель
початкових
класів

Стаж

Клас

28

3Б

Відвідування
занять
3А

29

2В

2А, 2Б

27

1А

1Б, 1В

27

2Б

2А, 2В

26

1В

1А, 1Б

27

2А

2Б, 2В

Примітка

№
п/п
7.

П.І.Б.вчителя
Скулінець
Ганна
Володимирівна

8.

Сутуга
Клавдія Іванівна

9.

Тищенко
Тетяна Григорівна

10.

Зеленіна
Оксана Вадимівна

11.

Волощенко
Наталія
Миколаївна
Якименко
Наталія Дмитрівна

12.

Освіта

Фах

Стаж

Клас

Вища,
Бердянський
педагогічний
інститут
Вища,
Криворізький
державний
педагогічний
інститут

Вчитель
початкових
класів

33

4А

Відвідування
занять
4Б

Вчитель
початкових
класів

30

4Б

4А

Вища,
Дніпропетровський
державний
університет
Запорізьке
педагогічне
училище
Вища,
Бердянський
педагогічний
інститут
Вища, Запорізький
педагогічний
інститут
Вища,
Кіровоградський
державний
педагогічний
інститут

Вчитель
біології,
Вчитель
початкових
класів

38

1Б

1А, 1В

Вчитель
початкових
класів

18

3А

3Б

Вчитель
фізичної
культури
Вчитель
фізичної
культури

23

5 – 11

5А, 5Б, 5В

34

5 – 11

4А, 4Б, 4В

Примітка

№
п/п
13.

П.І.Б.вчителя
Дмитрієв
Павло Михайлович

14.

Лисенко
Олена Василівна

15.

Строменко
Дар’я Сергіївна

16.

Гандрабурова
Юлія Вікторівна

17.

Ніколіна Ольга
Миколаївна

Освіта

Фах

Вища, Київський
Вчитель
державний
фізичної
інститут
культури
фізкультури
СередняВчитель
спеціальна,
початкових
Дніпропетровське
класів
педагогічне
училище
Вища,
Вчитель
Дніпропетровський образотворчого
національний
мистецтва
університет
Вища,
Вчитель
Криворізький
української
державний
мови та
педагогічний
літератури
університет
Базова вища,
Вчитель
Ніжинський
початкових
державний
класів
університет
Дніпропетровське
педагогічне
училище

Стаж

Клас

36

5 – 11

Відвідування
занять
9А, 9Б, 9В

2

5–9

5 – 9 класи

1

5–7

8

1–8

4Б, 3А, 3Б

23

4 (інд.)

4А, 4Б

Примітка

1 – 4 класи.
Вчитель
Уроки етики інформатики
(2,3 класи)
Вчитель
музичного
мистецтва

Фото

Прізвище, ім’я, по
батькові вчителя
Бакуменко
Валентина
Василівна

Посада

Категорія

Звання

Курси

Атестація

Нагороди

Вчитель
початкових
класів

Вища

Старший
учитель

2006

2007

Грамота управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Бугрієнко
Валентина Іванівна

Вчитель
початкових
класів

Вища

Старший
учитель

2007

2007

Подяка, Почесна
Грамота обласної
ради

Голуб
Людмила
Олександрівна

Вчитель
початкових
класів

Вища

Старший
учитель

2008

2009

Грамота управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Кулик
Любов Вікторівна

Вчитель
початкових
класів

Вища

Старший
учитель

2007

2008

Грамота управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Лугова
Олена Георгіївна

Вчитель
початкових
класів

Спеціаліст Старший
учитель

2009

2010

Грамоти управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Фото

Прізвище, ім’я, по
батькові вчителя
Олех
Любов Іванівна

Посада

Категорія

Звання

Курси

Атестація

Нагороди

Вчитель
початкових
класів

Вища

Вчительметодист

2008

2009

Грамоти управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Скулінець
Ганна
Володимирівна

Вчитель
початкових
класів

Вища

Вчительметодист

2006

2007

Сутуга
Клавдія Іванівна

Вчитель
початкових
класів

Вища

Вчительметодист

2007

2008

Тищенко
Тетяна Григорівна

Витель
біології.
Вчитель
початкових
класів

Вища

Вчительметодист

2007

2008

Зеленіна
Оксана Вадимівна

Вчитель
початкових
класів

І

2010

2006

Відмінник освіти
України
Грамота МОН
України
Грамоти обласного
управління освіти
Відмінник освіти
України
Почесна Грамота
МОН України
Грамоти обласного
управління освіти
Відмінник освіти
України
Почесні Грамоти
МОН України
Грамоти обласного
управління освіти
Грамота управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

Фото

Прізвище, ім’я, по
батькові вчителя
Волощенко
Наталія Миколаївна

Посада

Категорія

Звання

Курси

Атестація

Нагороди

Вчитель
фізичної
культури

Вища

Старший
учитель

2009

2010

Грамота обласного
управління освіти

Якименко
Наталія Дмитрівна

Вчитель
фізичної
культури

Вища

Старший
учитель

2009

2010

Дмитрієв
Павло Михайлович

Вчитель
фізичної
культури

Вища

Старший
учитель

2009

2010

Відмінник освіти
України
Грамота обласного
управління освіти
Відмінник освіти
УРСР
Грамота обласного
управління освіти

Лисенко
Олена Василівна

Вчитель
початкових
класів

Спеціаліст

Навчається
заочно

-

2010

-

2010

-

Строменко
Дар’я Сергіївна
Гандрабурова
Юлія Вікторівна

Вчитель
Спеціаліст
образотворчого
мистецтва
Вчитель
музичного
мистецтва

Спеціаліст

Фото

Прізвище, ім’я, по
батькові вчителя
Ніколіна
Ольга Миколаївна

Посада
Вчитель
початкових
класів

Категорія

Звання

Спеціаліст Старший
учитель

Курси

Атестація

Нагороди

2002

2004

Грамота управління
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації

3. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

П.І.П. вчителя
Бакуменко
Валентина
Василівна
Бугрієнко
Валентина
Іванівна
Голуб
Людмила
Олександрівна
Кулик
Любов Вікторівна
Лугова
Олена Георгіївна
Олех
Любов Іванівна
Скулінець
Ганна
Володимирівна

Тема (проблема)
Використання різних засобів навчання
створення творчої атмосфери на уроці

Форма узагальнення
для Виступ на засіданні
ШМО

Формування
у
молодших
школярів
загальнонавчальних
умінь
і
навичок
з
використанням новітніх технологій навчання
Використання здоров’язберігаючих технологій
навчання в початковій школі

Де буде
використано
У практичній
діяльності

Виступ на засіданні
ШМО

У практичній
діяльності

Виступ на засіданні
ШМО

У практичній
діяльності

Виступ на засіданні
ШМО
Розвиток пізнавального інтересу в процесі Виступ на засіданні
навчання
ШМО
Впровадження продуктивних технологій навчання Виступ на засіданні
на роках математики
ШМО
Формування загальнонавчальних умінь і навичок Виступ на засіданні
для розвитку творчих здібностей учнів
ШМО

У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності

Формування обчислювальних навичок учнів

№
п/п
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17

П.І.П. вчителя

Тема (проблема)

Сутуга
Клавдія Іванівна
Тищенко
Тетяна Григорівна
Зеленіна
Оксана Вадимівна
Волощенко
Наталія
Миколаївна
Якименко
Наталія Дмитрівна
Дмитрієв
Павло
Михайлович
Лисенко
Олена Василівна
Строменко
Дар’я Сергіївна
Гандрабурова
Юлія Вікторівна

Розвиток мовлення молодших школярів з
використанням інтерактивних методів
Розвиток творчої особистості учнів через творчу
особистість вчителя
Розвиток критичного мислення школярів у процесі
навчання
Оздоровча спрямованість уроків фізичної
культури

Виступ на засіданні
ШМО
Виступ на засіданні
ШМО
Виступ на засіданні
ШМО
Виступ на засіданні
ШМО

Де буде
використано
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності

Роль рухливих ігор у формуванні навичок
здорового способу життя
Вплив рухового режиму на здоров’я дітей і
підлітків

Виступ на засіданні
ШМО
Виступ на засіданні
ШМО

У практичній
діяльності
У практичній
діяльності

Ніколіна Ольга
Миколаївна

Розвиток рухових якостей учнів

Форма узагальнення

Виступ на засіданні
ШМО
Виховання художніх смаків учнів засобами
Виступ на засіданні
образотворчого мистецтва
ШСМВ
Формування музичної культури як важливої і
Виступ на районному
невід’ємної частини духовної культури школярів
методичному
об’єднанні
Психологічна підтримка індивідуального розвитку Виступ на районному
особистості
методичному
об’єднанні

У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності
У практичній
діяльності

4. Графік і тематика засідань
№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
п/п
1

2

Дата виконання

Хто виконує

Інформаційне
забезпечення

Скулінець Г.В.

Довідка

Скулінець Г.В.

План роботи

Скулінець Г.В.,
Якименко Н.Д.
Голуб Л.О.
Голуб Л.О.,
Якименко Н.Д.

Календарні плани

15 вересня

Голуб Л.О.,
Якименко Н.Д.

Методичні
рекомендації

Протягом року

Миргородська Л.М.,
Скулінець Г.В.

План
ШСМВ

Протягом року

Вчителі фізичної
культури
1 – 11 класів
Вчителі початкових
класів

План роботи

І засідання
Аналіз
роботи
шкільного
методичного 15 вересня
об’єднання вчителів початкових класів у 2009–
2010 навчальному році.
Визначення завдань та обговорення плану
15 вересня
роботи на 2010-2011 навчальний рік.

3

Обговорення та погодження календарних планів 15 вересня
на І семестр 2010-2011 навчального року.

4

Аналіз навчальних програм та підручників для
початкової школи, уроків фізкультури, музики,
образотворчого мистецтва.
Опрацювання методичних рекомендацій щодо
організації навчально-виховного процесу в
початковій школі та при викладанні предметів
естетичного та здоров’язберігаючого циклу
Робота
із
молодими
спеціалістами.
Наставництво.
Методичні
поради
та
рекомендації. (За окремим планом).
Виконання програми спільної діяльності школи,
дитячої установи, поліклініки, лікарні «Здоров’я
через освіту».
Організація «Швидкої методичної допомоги»
для вчителів району.

5

6

7

8

15 вересня

Протягом року

Інформація

Практична
допомога

роботи

№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
Дата виконання
п/п
9 Підготовка матеріалів до проведення декади До 17 вересня
фізичної культури.
10 Обговорення індивідуальних планів роботи
вчителів шкільного методичного об’єднання
початкових класів.
11 Підготовка матеріалів для участі в районному
конкурсі на краще шкільне методичне
об’єднання
12 Створення комісії та підготовка питання на
педагогічну раду «Стан викладання і шляхи
вдосконалення форм і методів навчання і
виховання у процесі вивчення читання у
початковій школі».
13 Участь школярів у шкільних та районних
спортивно-масових заходах.
Завдання членам методичного об’єднання:
підготуватися до дискусії на тему «Які уроки
люблять учні?».
1
2
3
4

15 вересня

Хто виконує
Якименко Н.Д.,
вчителі фізичної
культури
Члени ШМО

Інформаційне
забезпечення
План
роботи
декади
Індивідуальні
плани

Жовтень, листопад

Скулінець Г.В.,
члени ШМО

Матеріали згідно
умов конкурсу

Вересень, жовтень

Миргородська Л.М.,
члени комісії

Довідка

Протягом року

Якименко Н.Д.,
Дмитрієв П.М.

План заходів

ІІ засідання
Відкриті уроки в 1А, 1Б, 1В класах. Адаптація 27 вересня – 8 жовтня Голуб Л.О., Лугова
першокласників.
О.Г.,Тищенко Т.Г.
Розвиток тонкої моторики – шлях до 26 жовтня
Лугова О.Г.
каліграфічного письма. Види вправ.
Формування навичок читання в учнів.
26 жовтня
Тищенко Т.Г.
Проблеми навчання письма ліворуких дітей. 26 жовтня
Зеленіна О.В.
Ліворукі учні при вивченні інших навчальних
дисциплін (фізична культура, образотворче
мистецтво).

Конспекти уроків
Доповідь
Доповідь
Доповідь

№
п/п
5
6
7

8
9
10

11

12

13

1

Зміст роботи (тема уроку чи заняття)

Дата виконання

Хто виконує

Дискусія на тему «Які уроки люблять учні?».
Мовні порушення та причини їх виникнення
Аналіз результатів моніторингових контрольних
робіт (стартовий контроль) учнів 3 – 4 класів з
читання, української мови, математики.
Підготовка до конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика.
Поради психолога «Як розвивати творчість у
дітей».
Обговорення та погодження завдань для
проведення олімпіади з математики (шкільний
тур).
Обговорення та погодження завдань для
моніторингового дослідження рівня якості
освіти (проміжний контроль).
Створення комісії та підготовка питання на
педагогічну раду «Стан викладання і шляхи
вдосконалення форм і методів навчання і
виховання у процесі вивчення фізичної
культури».
Підготовка
методичних
розробок
для
розміщення на внутрішкільному сайті.
Завдання членам методичного об’єднання:
опрацювання літератури з питання «Креативна
освіта – креативна особистість».

26 жовтня
26 жовтня
26 жовтня

Члени ШМО
Басараб Л.О.
Миргородська Л.М.

Жовтень

Вчителі 3 – 4 класів

26 жовтня

Ніколіна О.М.

Листопад

Миргородська Л.М.

26 жовтня

Миргородська Л.М.

Контрольні
роботи

Листопад, грудень

Миргородська Л.М.,
члени комісії

Довідка

Протягом року

Члени методичного
об’єднання

Матеріали
розробок

Зеленіна О.В.

Конспект уроку

ІІІ засідання
Відкритий урок із застосуванням власної Грудень
педагогічної проблеми «Розвиток критичного
мислення школярів у процесі навчання».

Інформаційне
забезпечення
Із досвіду роботи
Доповідь
Довідка

Доповідь,
рекомендації
Завдання
олімпіади

№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
Дата виконання
п/п
2 Відкриті уроки з фізичної культури із Грудень
використанням власних педагогічних проблем і
технологій.
3
4

Участь учнів у районній олімпіаді з математики. 1 – 10 грудня
Обговорення та погодження календарних планів 11 січня
на ІІ семестр 2010–2011 навчального року.

5

Засідання «круглого столу», обговорення
питання «Креативна освіта – креативна
особистість».
Тренінг «Елементи розвитку креативного
мислення»».
Оздоровча спрямованість уроків фізичної
культури.
Вплив рухового режиму на здоров’я дітей і
підлітків.
Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.

6
7
8
9

11 січня

Хто виконує
Якименко Н.Д.,
Волощенко Н.М.,
Дмитрієв П.М.,
Лисенко О.В.
Вчителі 3 – 4 класів
Скулінець Г.В.,
Якименко Н.Д.
Голуб Л.О.
Члени методичного
об’єднання

Інформаційне
забезпечення
Конспект уроку

Календарні плани
Із досвіду роботи

11 січня

Ніколіна О.М.

Тренінг

11 січня

Волощенко Н.Д.

Доповідь

11 січня

Дмитрієв П.М.

Доповідь

11 січня

Голуб Л.О.,
Якименко Н.Д.
Миргородська Л.М.

Довідка

Скулінець Г.В.

Довідка

Скулінець Г.В.,
вчителі початкових
класів

План роботи
декади

10 Аналіз результатів моніторингових контрольних 11 січня
робіт (проміжний контроль) учнів 3 – 4 класів з
читання, української мови, математики.
11 Результати роботи методичного об’єднання в І 11 січня
семестрі. Моніторинг ефективності діяльності
членів методичного об’єднання.
12 Підготовка матеріалів до проведення декади До 15 січня
початкових класів.

Довідка

№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
Дата виконання
п/п
13 Підготовка учнів до участі у районному Січень, лютий
творчому конкурсі юного журналіста «Уклін
тобі, ветеране!» та конкурсі проектних робіт з
ранньої профілізації «Всі професії важливі –
вибирай на смак!»
Завдання членам методичного об’єднання:
підготуватися до дискусії на тему «Витоки
здібностей дитини… Творчий учитель?..
Сумлінний батько?..».
ІV засідання
1 Відкриті уроки для вчителів-предметників (у
18 січня – 29 січня
рамках тижня презентації роботи кафедри
початкових класів).
2 Відкриті виховні заходи у рамках тижня
18 січня – 29 січня
презентації роботи кафедри початкових класів
(за окремим планом).
Участь учнів у творчих конкурсах та проектних 1 – 12 березня
роботах
3 Дискусія з питання «Витоки здібностей
22 березня
дитини… Творчий учитель?.. Сумлінний
батько?..».
4 Актуальні проблеми математичної освіти, шляхи 22 березня
їх вирішення:
Розвиток логічного мислення школярів на
уроках математики.
Робота над типовими і нетиповими
задачами в 3 – 4 класах.
Тестові завдання, як засіб контролю
результатів навчання математики.

Хто виконує
Вчителі початкових
класів

Інформаційне
забезпечення
Творчі та
проектні роботи

Скулінець Г.В.,
Сутуга К.І.

Конспекти уроків

Вчителі початкових
класів

Матеріали заходів

Вчителі початкових
класів
Члени методичного
об’єднання

Творчі та
проектні роботи

Олех Л.І.

Доповідь

Бакуменко В.В.

Доповідь

Сутуга К.І.

Доповідь

№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
п/п
5 Психологічні особливості логопатів із
системним порушенням мови.
6 Ділова гра «Вихід із конфліктної ситуації».
7 Про результати участі учнів в районних
інтелектуальних та творчих конкурсах,
спортивних змаганнях.
8 Про підготовку до державної підсумкової
атестації в початковій школі та здачі заліків із
фізичної культури в 2 – 11 класах.
9 Обговорення та погодження завдань для
моніторингового дослідження рівня якості
освіти (підсумковий контроль).
10 Оцінка діяльності педагогів, які атестуються у
2011 році, на підставі вивчення системи і
досвіду їхньої роботи
Завдання членам методичного об’єднання:
підготуватися до засідання «круглого столу» «Моя педагогічна скарбниця: творчі пошуки та
знахідки» .
1

2

3

Дата виконання

Хто виконує

22 березня

Басараб Л.О.

Інформаційне
забезпечення
Доповідь

22 березня
22 березня

Ніколіна О.М.
Скулінець Г.В.

Інформація

22 березня

Миргородська Л.М.

Інформація

22 жовтня

Миргородська Л.М.

Контрольні
роботи

22 жовтня

Миргородська Л.М.
Скулінець Г.В.

Система і досвід
роботи вчителів

V засідання
Засідання «круглого столу» - «Моя педагогічна 24 травня
скарбниця: творчі пошуки та знахідки» (у
рамках роботи над проблемою).
Аналіз результатів моніторингових контрольних 24 травня
робіт (підсумковий контроль) учнів 3 – 4 класів з
читання, української мови, математики.
Аналіз результатів державної підсумкової 24 травня
атестації учнів 4-х класів.

Члени методичного
об’єднання
Миргородська Л.М.
Миргородська Л.М.

№ Зміст роботи (тема уроку чи заняття)
Дата виконання
п/п
4 Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за 24 травня
результатами річного оцінювання.
5 Про результати роботи методичного об’єднання 24 травня
протягом навчального року. Проведення
моніторингу ефективності діяльності членів
методичного об’єднання.

Хто виконує
Голуб Л.О.,
Якименко Н.Д.
Скулінець Г.В.

Інформаційне
забезпечення

