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І. Вступ. Результати роботи за минулий рік 
 

Методичне об`єднання учителів перших класів 2013-2014 н. р. працювало 

над такими проблемами:  

- Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, 

нових навчальних програм, нових підручників. 

- Компетентнісно–орієнтований підхід до організації навчання 

першокласників. 

З першого вересня у місті функціонувало 20 перших класів, у яких 

навчалося 515 учнів (із них один клас російською мовою навчання – 20 учнів у 

Васильківській ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 8). 

Організація навчання у перших класах проводилось за новими 

навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Робочі навчальні плани для перших класів загальноосвітніх навчальних 

закладів розроблені на основі Типових навчальних планів початкової школи. 

Вивчення предметів у перших класах загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснювалося за новими підручниками та навчальними посібниками. 

Робота методичного об`єднання учителів перших класів проводилося 

згідно річного плану роботи. 

Усі вчителі перших класів брали активну участь у роботі методичного 

об`єднання. Проводились відкриті уроки, вчителі ділилися своїм досвідом 

роботи з проблем навчання першокласників, читали та обговорювалися доповіді. 

Підвищення кваліфікації здійснювалось через обласні та міські методичні, 

науково-практичні семінари для педагогічних працівників початкової школи, 

керівників міських та шкільних методичних об`єднань. 

Зростанню рівня педагогічної майстерності учителів перших класів 

сприяють курси підвищення кваліфікації. Більше десяти учителів початкових 

класів пройшли курсову перепідготовку на базі КОІПОПК. Надавалася 

інструктивно-консультативна допомога учителям у підготовці до проходження 

курсів підвищення кваліфікації: опрацювання планів самоосвітньої роботи, 

розроблення педагогічних проектів, курсових робіт. 



Із метою надання адресної та необхідної консультативно-методичної 

допомоги вчителям початкової школи, закладами освіти організовано роботу 

міських консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих учителів. У 

2013-2014 н. р. у  місті працювало 17 консультпунктів, 11 майстер-класів. 

Такий підхід до організації методичної роботи дає свої позитивні 

результати. Із року в рік зростає кількість високопрофесійних педагогів. Досвід 

їхньої роботи було представлено на засіданнях науково-методичного центру 

відділу освіти, методичних об`єднаннях. У 2013-2014 н. р. вивчено й 

узагальнено досвід дев`яти педагогічних працівників початкової школи. 

У 2013-2014 н. р. було проведено два засідання методичного об`єднання та 

два семінари-практикуми. Основними формами роботи семінарів-практикумів 

було відвідування уроків і позакласних заходів, спрямованих на обмін досвідом 

та його поширення, ігрові моделювання фрагментів слайд-презентації 

зазначених тем, де кожен учасник відчував не втому від надмірної роботи, а 

задоволення від творчої праці. 

28 серпня 2013 р. відбулося перше засідання методичного об`єднання 

вчителів перших класів, на якому вчителі ознайомилися з пакетом нових 

нормативних документів, щодо розвитку освіти України та Київської області       

з    особливостями   організації  навчально-виховного  процесу  у першому класі 

в  2013-2014 н. р.  

11 грудня 2013 р. відбувся семінар-практикум на базі Васильківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 8 на тему: «Психолого-педагогічні аспекти навчання шестиліток 

читання і письма». 

Учителі міста ознайомилися з досвідом роботи вчителя Беркети Ірини 

Володимирівни, щодо навчання шестиліток читання і письма. Присутні 

відвідали урок читання у першому класі. Ірина Володимирівна познайомила 

вчителів із вивченням звука [з] , [з`] букви «зе», дзвінке вимовляння цих звуків у 

кінці слів і складів. Учителька правильно побудувала урок засвоєння нових 

знань, за допомогою сучасного унаочнення вивчила букву З, формувала 

артикуляційні уміння, удосконалювала навички, читання складів, слів, речень, 

розширювала словниковий запас учнів новими словами. Вміло розвивала усне 

мовлення, виховувала любов до читання, до книги. Ірина Володимирівна 

досвідчена вчителька, основні зусилля на уроці спрямувала на активізацію 

пізнавальної діяльності учнів, їх розумовий розвиток. На уроці Ірина 

Володимирівна реалізувала основний дидактичний принцип сучасного уроку в 

початковій школі це - доступність. Для кращого засвоєння матеріалу вчителька  

використала багато ігор, це: «Зникла літера», «Спіймай звук», «З якої казки», та 

інші. 

Після відкритого уроку було проведено круглий стіл з проблеми   

«Психолого-педагогічні аспекти навчання шестиліток читання та письма», на 

якому виступили Салій В.Б., методист НМЦ, Мартинюк В.В., практичний 

психолог школи. У круглому столі взяли участь усі присутні вчителі. Було 

проведено підсумок роботи семінару-практикуму та прийняті рекомендації. 

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів початкової школи, 

підвищення їх професійної компетентності, популяризації, педагогічних 

здобутків, виявлення ППД в жовтні-листопаді в місті пройшов конкурс 

«Учитель року-2014» з номінації «Початкове навчання». У міському етапі 



конкурсу взяли участь такі вчителі: Павленко О. Д. (Васильківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1), Ящук О. С. (Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Попова Л. П. 

(Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3), Кондратовець О. А. (Васильківський 

НВК  № 4), Савченко Л. П. (Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9). Під час 

проведення відкритих уроків враховувались важливість та перспективність 

досвіду, новизна, відповідність сучасним досягненням педагогіки, психології та 

методики початкового навчання, результативність та практичне значення 

досвіду. Під час підведення підсумків членами журі були визначено переможця 

конкурсу Яцук Олену Степанівну (Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2), яка 

брала участь в обласному турі конкурсу «Учитель року -2014». 

9 січня відбулося чергове засідання методичного об`єднання учителів 

перших класів, на якому було дано аналіз роботи міського методичного 

об`єднання за перше півріччя 2013-2014 н. р. 

Цікаво пройшов круглий стіл на тему «Розвиток пізнавальної активності 

дитини шляхом впровадження інноваційних технологій», на якому виступили  

Богдан Марія Михайлівна, Бобир Наталія Юріївна, Сауленко Галина Василівна, 

Скора Надія Андріївна, Плеханова Тетяна Леонідівна, Рихтик Зоя Миколаївна та 

інші. Виступаючі довели, що відповідно до вимог часу й змін у системі освіти 

потребують змін і підходи вчителя до роботи з учнями. У роботі вчителі, які 

працюють із першокласниками найбільше використовують на уроках такі 

інноваційні технології навчання: 

1. Диференційоване. 

2. Інтерактивне - діалогове навчання (групове, колективне). 

3. Інтегральне – поєднання різних предметів у процесі навчання. 

4. Мультимедійне навчання. 

5. Особистісно-орієнтоване. 

На уроках, де вчителі використовують ці технології, діти почувають себе 

впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, 

адже вони є активними учасниками навчального процесу. 

12 березня на базі Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 відбувся семінар-

практикум на тему «Використання інтерактивних методів навчання на уроках 

математики» Учителі міста відвідали відкриті уроки математики у перших 

класах 

Урок математики у 1-А класі провела Рихтик З.М. Тема уроку: 

«Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збільшення, зменшення числа на 

кілька одиниць» Зоя Миколаївна знайомила  учнів із утворенням  десятків, 

двоцифрових чисел від 21 до 39, удосконалювала навички усної лічби, вміння 

знаходити значення математичних виразів, розв`язувати задачі. Розвивала в 

учнів увагу кмітливість, виховувала наполегливість. 

Учителька використала картки із завданнями, лічильні палички, 

геометричний матеріал для цікавих задач, казкові фігури, лотки-десятки з 

гостинцями. Зоя Миколаївна творча вчителька, має ґрунтовну методичну 

підготовку, великий досвід роботи, вимоглива, привчає дітей самостійно 

мислити, висловлювати свої думки, робити висновки й узагальнення. 

На уроці математики використала ігри «Щоб хмаринка усміхалась», «Яке 

число заховалось», «Пригода з лотками для яєць», що сприяло вихованню 

розумової активності учнів, активізації психічних процесів, зацікавило процесом 



пізнання. Зоя Миколаївна використала хорові і групові відповіді, 

приговорювання, роботи в парах. Прийоми підтримки уваги, розвитку пам`яті та 

мислення першокласників добирала з урахуванням індивідуальних та 

психологічних особливостей дітей. Головне, що учні добре засвоїли 

програмовий матеріал, який вивчався на уроці. 

Учителі відвідали урок математики у 1-Б класі. Тема уроку: «Числа від 40 

до 99.Утворення чисел. Попереднє і наступне число.» Бобир Н.Ю. знайомила з 

утворенням і назвами чисел від 40 до 99, вправляла у знаходженні значень 

виразів, розвивала вміння розв`язувати задачі, виховувала інтерес до 

математики. Наталія Юріївна використала мультимедійний проектор, 17 слайдів, 

картки  для індивідуальної роботи. Під час уроку було проведено ігри 

«Складаємо пиріжечки в кошик», «Заблудилося число».Багато завдань 

вчителька давала учням за допомогою казкового героя «червоної шапочки». 

Урок  проведено для учнів цікаво. 

Після відкритих уроків, Горіна Л. А. прочитала доповідь «Використання 

інтерактивних технологій в початкових класах». Цікаво пройшов круглий стіл з 

проблеми: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках 

математики в перших класах». Було проведено підсумок  семінару-практикуму 

та прийнято рекомендації. 

В рамках реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної 

освіти, відповідно наказу відділу освіти, з метою поширення кращого досвіду 

вчителів початкових класів навчальних закладів міста та підвищення 

професійної майстерності вчителя з 20 по 31 січня 2014 року пройшла декада 

початкової школи (1-2 класи)  

Її відкриття відбулося на загальношкільних лінійках, на яких учнів 

познайомили з планом її проведення. 

Під час декади у загальноосвітніх навчальних закладах були проведені 

відкриті уроки, позакласні заходи, індивідуальні та групові конкурси, виставки. 

 У Васильківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 кожен день декади мав своє 

спрямування, наприклад: «Здоров`я дитини – багатство країни», «День рідної 

мови», «Україна – рідний дім», «Математичний марафон», «Тато , мама і я – 

щаслива сім`я», «День талантів «Кожна дитина талановита», та інше. Було 

проведено вісім відкритих уроків, засідання майстер–класів, сім цікавих 

конкурсів, усні журнали, виставки, літературні   вікторини   учителями  

Дерев`янко М. Д., Татарчук Г. М., Власенко С. В.,  Петренко О. П.,       

Гончаренко С. В.,  Блошенко Н. С.,  Кузьменко І. М.,  Мороз В. В. Надзвичайно 

цікавою була виставка родинних газет та сімейних поробок: інтерес до неї 

виявили не тільки учні 1-2 класів, а й середньої та старшої школи, батьки. 

Під час  декади  учителі перших класів Скора Н. А., Іванець А.А. (ЗОШ    

№ 1), Максимчук Т. В., Савчук А. І. (ЗОШ № 2), Богдан М.М. (ЗОШ № 3),  

Плеханова Т. Я. (ЗОШ № 4),  Беркета І.В. (ЗОШ № 8),  Сауленко Г. В.,            

Чала Н.В.(ЗОШ № 9) провели відкриті уроки на високому методичному рівні, 

цікаві ранки, свята, ігри, які сприяють вихованню моральних якостей, культури 

поведінки школярів, національної свідомості. 

 

 



4 березня 2014 року на базі Васильківської ЗОШ № 3 пройшов міський 

конкурс читців - декламаторів творів Тараса Шевченка «Ми чуємо тебе 

Кобзарю, крізь століття», у якому брали участь учні перших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які посіли перші місця. 

25 березня відбулася педагогічна конференція на тему «На шляху 

впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: перші успіхи 

й нові завдання». Усі вчителі перших класів брали участь у її роботі. Змістовно і 

цікаво виступили з досвіду роботи вчителі з проблем навчання учнів за новими 

навчальними програмами і підручниками Чала Н. В. (ЗОШ № 9), Рихтик З.М. 

(ЗОШ № 7), Беркета І. В. (ЗОШ № 8), Максимчук Т.В. (ЗОШ № 2),          

Власенко С.В. (ЗОШ № 6) 

Учителі других класів  загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 

навчальному році працюватимуть за Типовими навчальними планами 

початкової школи, затвердженими наказом  Міністерства освіти і науки України 

від 10.06.2011 р. № 572. 

Організація навчання у 2-му класі у 2014-2015 навчальному році 

здійснюватиметься за навчальними програмами, розробленими відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердження наказом 

Міністерства від 12.09.2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», а саме: 

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням українською мовою 1-4 класи. -  К., Видавничий дім «Освіта», 2012; 

          -  Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с 

обучением на русском языке. 1-4 классы. – К., Видавничий дім «Освіта», 2012. 

 Нова редакція Державного стандарту загальної початкової освіти – 

основний нормативний документ визначення загальнодержавних вимог до 

свіченості випускників початкової школи. Нині він окреслює стратегічні 

завдання початкової школи, які має реалізувати педагог. Якість упровадження 

Державного стандарту початкової загальної освіти насамперед залежить від 

учителя. 

    

               Основними завданнями міського методичного об’єднання є: 

- вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів; 

- створення умов для постійного підвищення освітнього, професійного та 

культурного рівня вчителів; 

- узагальнення досвіду вчителів і втілення його в практику. 

Основними напрямками діяльності міського методичного об’єднання є: 

- удосконалення і збагачення знань педагогів; 

- розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його 

готовність до професійного самовдосконалення та роботи над собою. 
 

ІІ. Методичне об`єднання у 2014-2015 н. р. буде працювати над вирішенням 

таких проблем: 
 

 Реалізація вимог Державного стандарту початкової загальної освіти 
 

 Впровадження особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховний 

процес початкових класів. 



 

ІІІ. Тематика засідань методичного об`єднання вчителів других класів. 

  Засідання методичного об`єднання.  

   Серпень, 2014р. 
 

1. Аналіз роботи міського методичного об'єднання вчителів  початкових 

класів за 2013-2014 навчальний рік та завдання   на новий навчальний рік. 

Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання вчителів  2 класів 

на 2014-2015 н.р. Затвердження плану. 

                Дерев’янко М. Д., керівник методичного об’єднання,  
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6  

2. Особливості організації навчально-виховного процесу у 2 класі у 2014-

2015 навчальному році.  

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Особливості безбального 

оцінювання. 

Використання робочих зошитів у початковій школі (Лист Міністерства 

освіти і науки України № 1/9-209 від 18.04.2014 р.) 

        Салій В. Б., методист НМЦ 

3. Робота за новими навчальними планами початкової школи з навчанням    

українською та мовами національних меншин у 2 класі. Перший урок в 2 

класі. 

        Дерев’янко М. Д., керівник методичного об’єднання,  

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6                   

4. Уроки літературного читання в 2 класі. 

Іванець Л. А., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

5. Екологічне виховання в початковій школі. 

Власенко С. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

6. Формування і розвиток мотивації на уроках читання. 
          Бобир Н. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7  

7. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. 

Турчин Н. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

Волкова Є. О., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

8. Огляд новин методичної літератури.     

9.  Діагностування  вчителів. 

10.  Обговорення та затвердження плану роботи міського методичного 

об'єднання на 2014-2015 навчальний рік. 
 

11. Домашнє завдання.  

 
 

Семінар-практикум. 

 Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам`яті молодших школярів на 

уроках рідної мови. 

                                                                    Васильківська загальноосвітня 

                                                                    школа  І-ІІІ ступенів № 3 
 

 

 



Засідання методичного об`єднання. 

Січень, 2015 рік. 

1. Аналіз роботи міського методичного об`єднання учителів 2-х класів за        

І півріччя 2014-2015 н. р. та завдання на ІІ півріччя. 

2. Круглий стіл «Впровадження особистісно-зорієнтованого підходу в 

навчально-виховний процес». 

3. Вектор наступності Державного стандарту дошкільної і початкової ланок 

освіти. 

4. Творчий портрет вчителя, який атестується на вищу категорію та 

присвоєння педагогічних звань «старший вчитель», «вчитель-методист». 

Захист порт фоліо вчителя, який атестується. 

5. Експрес-інформація. Бібліографічний огляд фахових видань. 

 

Семінар-практикум. 

 Диференційоване навчання та індивідуальний підхід до навчання 

другокласників. 

                                                                   Васильківська загальноосвітня 

                                                                    школа  І-ІІІ ступенів № 9 

 

Інструктивно-методичні наради. 

 Компетентнісно-орієнтований підхід до організації навчання 

другокласників. 

Серпень, 2014 р. 

 Опрацювання інструктивно-нормативних документів. 

                                                                       Вересень 2014 р. 

 Адаптація дитини до школи. 

                                                                       Жовтень 2014 р. 

 Творчий підхід до оцінювання другокласників. 

                                                                       Листопад 2014 р. 

 Про планування роботи методичного об`єднання на 2015-2016 н. р. 

                                                                       Травень 2015 р. 

 

IV. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного 

об`єднання. 
 

 Організація самоосвіти вчителя. Звіт про курсову самопідготовку. 

                                                                     Згідно графіка КОІПОПК 

 Участь у міській педагогічній виставці «Освіта Василькова–2015». 

 

 

 

V. Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. 

1. Уроки математики в 4 класі з теми «Дроби» (за підручником «Математика 

4 клас» автор Богданович М. В.). 

Кривша Валентина Василівна  

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступ № 2 



2. Все про час. 

Кондратовець Світлана Михайлівна  

Васильківський НВК № 4 

3. Творчі завдання з української мови для формування орфографічних 

навичок молодших школярів. 

Кондратовець  Олена Анатоліївна  

Васильківський НВК № 4 
 

4. Формування творчої особистості молодшого школяра в процесі навчання. 

Глушак Тамари Іванівни 

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

5. Уроки позакласного читання в початковій школі». 

Кругляк Олени Іванівни  

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

6. Використання ігрових моментів на уроках початкової школи. 

Савченко Людмила Петрівни 

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9     

7. Вивчення стану роботи майстер-класів та консультпунктів.  

Вересень – травень 

 

     Консультпункти:  

1. Кривші Валентини Василівни, Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 

«старший вчитель». 

Проблема: Використання інноваційних педагогічних технологій в                    

організації навчальної діяльності на різних етапах уроків математики. 
 

2. Петренко  Олени  Вікторівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,     

«старший учитель». 

    Проблема. Удосконалення навичок  читання молодших школярів. 
 

3. Леонтьєвої  Надії  Іванівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,    

«учитель-методист». 

    Проблема. Індивідуально-диференційований підхід до організації  

навчальної діяльності молодших школярів. 
 

4. Олексюк Ніни Григорівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,   

«старший вчитель». 

    Проблема. Нестандартні уроки розвитку зв’язного мовлення як засіб 

формування творчої уяви другокласників. 
 

5. Олексюк Олени Володимирівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 

   «старший учитель». 

   Проблема. Проектна діяльність – основа навчання та розвитку 

молодших школярів. 
 



6. Кондратовець Світлани Михайлівни, Васильківський НВК № 4,   

«учитель-методист». 

Проблема. Формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій 

молодших школярів шляхом використання інноваційних методів та форм 

навчання  
 

7. Настоящої Лариси Миколаївни, Васильківський НВК № 4, «старший 

учитель». 

    Проблема. Особливості   виховного   впливу   в    роботі   з    

молодшими                       школярами. 
 

8. Рихтик Зої Миколаївни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, 

«старший    

     учитель». 

          Проблема. Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження  

    інтерактивних технологій.  
 

9. Саєнко Ольги Семенівни, Васильківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 7, 

«старший вчитель». 

Проблема. Виховання любові до України, її традицій і звичаїв на 

уроках літературного читання.  
      

10. Беркети Ірини Володимирівни, Васильківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 

Проблема. Дидактична гра як ефективний засіб формування 

загальнонавчальних умінь і навичок. 
 

11.  Заєць Оксани Володимирівни, Васильківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8, 

«старший вчитель». 

Проблема. Формування і розвиток  навичок мовленнєвої діяльності в 

учнів 1 класу. 
 

12. Гордієнко Тетяни Олексіївни, Васильківська ЗОШ  I–III ступенів № 9,  

«старший вчитель». 

Проблема.  Розвиток мислення  в процесі навчання молодших 

школярів на уроках математики, читання. 
 

13. Чалої Наталії Володимирівни,  Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, 

«старший  учитель». 

Проблема. Розвиток діалогічного мовлення на уроках у початкових 

класах. 
 

Майстер–класи:  

1. Близнюк Ольги Григорівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 

«учитель-методист». 

Проблема: Формування і розвиток основних компетентностей 

особистості в початковій школі. 
 

2. Кучерини Людмили Григорівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,  

«учитель-методист». 

       Проблема. Види роботи над складеними задачами. 



 

3. Скорої Надії Андріївни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,  

«старший вчитель». 

Проблема. Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку 

 

4. Демиденко Тетяни Володимирівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,   

«учитель-методист». 

    Проблема. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов інтелектуального,  

     соціального, морального розвитку молодших школярів. 
 

5. Мєдвєдєвої Раїси Василівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 

   «учитель-методист». 

Проблема. Формування у першокласників компетентності уміння 

вчитися на уроках навчання грамоти. 
 

6. Мамчур Олени Анатоліївни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3,   

«учитель-методист». 

    Проблема. Формування життєвих компетентностей, що сприяють    

здоровому способу життя школярів. 
 

7. Доманчук Тетяни Іванівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 

«учитель-методист». 

    Проблема. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у 

процесі вивчення української мови. 
 

14. Плеханової Тетяни Леонідівни, Васильківський НВК № 4, «старший   

учитель». 

  Проблема.  Використання   елементів     ігрового    навчання    як    

засіб      активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. 
 

8. Блошенко Наталії Семенівни, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, «учитель-

методист». 

Проблема. Розвиток пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення 

української мови.   
 

9. Дерев’янко Марії Данилівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 

«учитель-методист». 

   Проблема. Сучасні технології на уроках української мови.   
 

10.  Данилюк Ніли Олексіївни,  Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 

«учитель-методист». 

Проблема. Інноваційні підходи на уроках в початкових класах. 
 

11.  Мороз Віти Василівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, «учитель-

методист». 

Проблема. Підвищення ефективності роботи з батьками шляхом 

використання інформаційно-комунікативних технологій при проведенні 

батьківських  зборів. 
 



12.  Баглай Галини Олексіївни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, 

«учитель-методист». 

     Проблема. Система завдань з формування понять про частини 

величини і дріб. 
 

13.  Крайсвітньої Ольги Степанівни, Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9,   

«учитель-методист».  
Проблема. Педагогічна та психо-корекційна робота в процесі 

ознайомлення молодших школярів з українськими народними казками на 

групі  продовженого дня.     

 

VI. Вивчення рівня вихованості та знань, уміння та навичок учня. 

       Згідно плану відділу освіти Васильківської міської ради. 

 

VIII. Організація позакласної роботи. 

1. День знань. 

01.09.2014 р. 

2. Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі».   

                                             01.09-12.09.2014 р. 

3. Міжнародний день грамотності. 

08.09.2014 р. 

4. Участь у міському святі «День міста». 

Вересень  

5. 96 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського 

(1913-1970). Міські педагогічні читання «Життя В. О. Сухомлинського – 

подвиг». 

28.09.2014 р. 

6. День працівників освіти. Участь у святковому концерті «Ми вчителю 

вклоняємось доземно». 

Жовтень  

7. День української писемності та мови. 

09.11.2014 р. 

8. ІІ етап  ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Листопад 

9. Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (осінній 

етап). 

Листопад  

10. Міська природоохоронна акція «Не рубай ялинку».Новорічно-різдвяний 

конкурс-виставка «Новорічна композиція».                                                     

Грудень  

11. Міський етап Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 

класи). 

Грудень  

12. Новорічні ранки та карнавали у 1-х класах. 

Грудень 

13. Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом). 

        Грудень  



14.  Міський етап Всеукраїнської акції «Годівничка». 

                     Січень-лютий 

15.  Шевченківський тиждень. Участь у міському конкурсі читців «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь століття».  

05.03-13.03.2015 р. 

16.  Міський етап Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру» (2-11 

класи). 

Березень  

17.  Міські природоохоронні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони 

навколишнього середовища «День Землі», «День довкілля», «До чистих 

джерел», «Діти за гуманне ставлення до тварин» 

                                                                       Квітень 

18.  Уроки пам'яті і мужності. 

05.05-08.05.2015 р. 

19.  Міський фестиваль дитячої творчості «Таланти твої, Васильків!» 

                                                                       Травень 

20.  Міське свято до Міжнародного дня захисту дітей. 

                                                                        Червень 

 

VII. Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів. 

 

1. Поповнення обладнання кабінетів, виготовлення і поповнення наявного 

роздаткового та дидактичного матеріалу у відповідності до вимог 

програми. 

2. Передплатити фахові видання «Початкова школа», «Розкажіть онуку». 

 

    

 

 
 


