ПЛАН
роботи методичного об’єднання вчителів 3-х класів
на 2014 – 2015 н.р.
Методична рада:
Блошенко Н.С. – керівник методичного об’єднання, «вчитель-методист»,
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Дзюба О.М. – секретар методичного об’єднання, Васильківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 7
Панченко В.В. – відовідальна за роботу з молодими та малоосвіченими
вчителями, «старший вчитель», Васильківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 9
І. Аналіз роботи міського методичного об’єднання учителів других класів
за 2013-2014 н.р.
Методичне об’єднання учителів других класів у 2013-2014 н.р.
працювало над проблемами «Реалізація вимог Державного стандарту
початкової загальної освіти» та «Інноваційні підходи до організації навчальновиховного процесу у другому класі».
З першого вересня у місті функціонувало 19 класів, у яких навчалося 455
учнів (із них два класи з російською мовою навчання, загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №2 та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8).
Організація навчання у других класах
проводилась
за новими
програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного
стандарту початкової загальної освіти.
Робочі навчальні плани для других класів загальноосвітніх навчальних
закладів розроблені на основі Типових навчальних планів початкової школи.
Вивчення предметів у других класах загальноосвітніх навчальних закладів
здійснювалось за новими підручниками та навчальними посібниками.
Створення умов для реалізації Державного стандарту загальної
початкової школи знайшло відображення в темах із самоосвіти. Організація
роботи над методичними темами й проблемами методичного об’єднання являє
собою систему безперервної освіти педагогів і відіграє значну роль у
вдосконаленні змісту особистісно-орієнтованого навчання предметів
початкової школи і підвищення результативності навчально-виховного
процесу.
Всі
учасники
методичного
об’єднання
проходять
курсову
перепідготовку, що сприяє вирішенню різноманітних проблем освітнього
процесу: систематичне коригування і своєчасне оновлення навчальновиховного процесу, удосконалення методів і форм навчання, освоєння освітніх
технологій. У 2013-2014 навчальному році 14 вчителів початкової школи
пройшли курсу перепідготовку на базі КОІПОПК.
Робота міського методичного об’єднання проводиться згідно річного
плану.
28 серпня 2013 року відбулось засідання методичного об’єднання
вчителів других класів, на якому вчителі ознайомились з пакетом нових

нормативних документів щодо розвитку освіти в України та Київській області
та особливостями організації навчально-виховного процесу у других класах
2013-2014 н.р. Під час засідання було розглянуто робота вчителів за новими
навчальними планами початкової школи з навчанням українською мовою та
мовами національних меншин у других класах. Під час засідання було
заслухано виступ вчителів щодо викладання курсу «Сходинки до
інформатики».
Із метою надання адресної та необхідної консультативно-методичної
допомоги вчителям початкової школи у першому півріччі у місті працювало 11
майстер-класів та 17 консультпунктів.
З метою відзначення 95-ї річниці з дня народження видатного
співвітчизника,
педагога,
письменника
та
громадського
діяча
В.О. Сухомлинського 27 вересня відбулись загальноміські педагогічні читання
у яких взяли участь учителі методичного об’єдняння других класів.
У школах міста учителі організували читання молодшими школярами
творів письменника, проводили уроки мислення в природі присвячених
написанню творів ( казок, віршів, оовідань) з учнями других класів. Були
організовані тематичні виставки творчих робіт молодших школярів
(ілюстрацій, аплікацій) присвячених прочитаним творам В.О. Сухомлинського.
22 жовтня на базі Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 відбувся семінар-практикум на тему «Застосування нових технологій на
уроках літературного читання». Учителі других класів шкіл міста відвідали
відкритий урок літературного читання, який провела Павленко О.Д. на тему
«Українська народна казка «Рукавичка». Олена Данилівна провела урок на
високому методичному рівні. Вчителька на уроці поглиблювала знання учнів
про казку, як вид усної народної творчості, вчила виділяти в тексті дійових
осіб, спостерігати за структурою та сюжетом казки; розвивала навички читання
тексту в особах, діалогічне мовлення, зв’язне мовлення та артистичні здібності
дітей, вчила правильно інтонувати речення, виховувала дружбу та любов до
природи. Під час уроку вчителька використала мультимедійний проектор,
іллюстраці до казок, грамзапис казки «Рукавичка», малюнки тварин, малюнки
жаб, картки для роботи в групах.
Вся діяльність методичного об’єднання здійснюється в рамках роботи
над методичною проблемою, яка змістовно пов’язана із реалізацією
Державного стандарту та загальної освіти.
Мета методичного об’єднання змінити стиль роботи вчителів початкових
класів міста з учнями, зробити його особістісно орієнтованим, а вчителя –
організатором навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно вимог
Державного стандарту та загальної освіти.
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 ІІІІ ступенів № 2), яка брала участь в обласному турі конкурсу «Учитель року 2014».
9 січня відбулося чергове засідання методичного об’єднання вчителів
других класів, де було дано детальний аналіз роботи міського методичного
об’єднання за І півріччя 2013-2014 н.р.
Цікаво пройшов круглий стіл на тему «Інтерактивні методи навчання в
практиці вчителя другого класу.» Під час круглого столу виступали з досвідом
роботи учителі: Павленко О.Д., Гончаренко С.В., Панченко В.В., Дзюба О.М.,
Шарпата І.В., Доманчук Т.І., Попович Н.С. Виступаючі довели, що
інтерактивне навчання дає змогу наблизити викладання до нового особисто
зорієнтованого рівня. Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною
роботою. Оптимально – один-два методи за урок. Слід поєднувати
взаємонавчання з іншими методами роботи – самостійним, пошуковим,
традиційним методами. Отже, виступаючими було доведено, що неможливо
побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних методах. Це
один з багатьох прийомів, які доомагають досягнути мети і приносять
результат тільки в поєднанні з іншими.
12 лютого на базі Васильківської загальноосвітньої школи №3 відбувся
семіна-практикум з проблеми «Ігрові методи на уроках математики та їх
дидактичне значення». Учителі міста відвідали уроки математики у 2-А класі
учителя Доманчук Т.І. та у 2-В класі учителя Олексюк О.В. Тема уроку
«Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язком». Після
відвідування відкритих уроків Білокінь Т.М. прочитала доповідь «Ігрові
методи на уроках математики та їх дедактичне значення». Учасника семінарупрактикуму обговорили відкриті уроки, підвели підсумки та прийняли
рекомендації.
Усі вчителі других класів брали активну участь у роботі методичного
об’єднання.
У 2013-2014 н.р. проводились відкриті уроки читалися та
обговорювалися доповіді. Підвищення кваліфікації педагогів здійснювалось
через обласні та міські методичні, науково-практичні семінари.
Зростанню рівня педагогічної майстерності учителів других класів
сприяють курси підвищення кваліфікації, які проходять на базі КОІПОПК.
В рамках реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної
освіти, з метою поширення кращого досвіду вчителів початкових класів
навчальних закладів міста та підвищення рофесійної майстерності вчителя з 20
по 30 січня 2014 року пройшла декада учителів 1-2 класів. Під час декади у
школах були проведені відкриті уроки, позакласні заходи, конкурси, виставки.
Особлива увага в роботі методичного об’єднання приділялась
удосконаленню форм і методів проведення уроків.
4 березня пройшов міський конкурс читців – декламаторів творів Тараса
Шевченка «Ми чуєм тебе, Кобзарю, крізь століття», у якому брали участь учні

других класів загальноосвітніх навчальних закладів, які посіли перші місця у
конкурсі.
25 березня відбулась педагогічна конференція на тему «На шляху
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: перші успіхи
й нові завдання». Учителі других класів взяли активну участь у її роботі.
Учителі третіх класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015
н.р. працюватимуть за типовими навчальними планами початкової школи
затверженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2014 р.
№ 572.
Організація навчання у третіх класах здійснюватиметься за новими
програмами та підручниками.
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.
Організація навчання у 3-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 з
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.

-

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. Проблеми над вирішенням яких рацює методичне об’єднання.
- Реалізація вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.
- Впровадження особистісно зорієнтованого підходу в навчально–
виховний процес у третьому класі.

ІІІ. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів третіх класів.
Серпень 2014 р.
1. Аналіз роботи міського методичного об'єднання вчителів 3-х класів
за 2013-2014 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.
Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання на 2014-2015
н. р. Затвердження плану.
Блошенко Н. С., керівник методичного об’єднання,
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
2. Особливості організації навчально-виховного процесу у 3 класі
загальноосвітніх навчальних закладів 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 типовими навчальними планами початкової школи з
навчанням українською та мовами національних меншин. Перший урок в
3 класі.
Блошенко Н. С., керівник методичного об’єднання,
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
4. Розвиток творчих здібностей молодших школярів.
Панченко В. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
5. Інтерактивні методи навчання на уроках читання.
Доманчук Т. І., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
6. Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших
школярів.
Леонтьєва Н. І., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
7. Формування екологічних умінь як складник природознавчої
компетентності молодших школярів.
Саєнко О. С., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
8. Види уроків позакласного читання в 3 класі і методика їх проведення.
Гончаренко С. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
9. Огляд новин методичної літератури.
10. Діагностування вчителів.
11. Обговорення та затвердження плану роботи міського методичного
об'єднання на 2014-2015 навчальний рік.
12.Домашнє завдання.
Семінар-практикум.
 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у
третьому класі.

Січень 2015 р.
1. Аналіз роботи міського методичного об’єднання учителів 3-х класів за
I півріччя та завдання на II півріччя 2014-2015 навчального року.
2. Круглий стіл. Тема «Впровадження особистісно-зорієнтованого підходу
в навчально-виховний процес початкових класів»
3. Творчий портрет учителя, який атестується на вищу категорію та
присвоєння педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист».
Захист портфоліо учителя, який атестується.
4. Експрес – інформація: Бібліографічний огляд фахових видань.
5. Домашнє завдання.
Семінар-практикум.
 Формування екологічних умінь на уроках риродознавства як складник
природознавчої компетентності молодших школярів.
Інструктивно-методичні наради.
- Опрацювання інструктивно-нормативних документів, рекомендацій.
Міністерство освіти і науки України, КОІПОПК.
У порядку надходження.
- Підготовка тестів, контрольних зрізів.
За планом роботи
- Про дотримання вимог нормативно-правових документів у процесі
оцінювання навчальних досягнень учнів третього класу.
Жовтень
- Роль навчального кабінету в посиленні практичної срямованності
викладання навчальних дисциплін
Грудень
- Організація захисту досвіду вчителів, які претендують на встановлення
або підвищення вищої категорії і педагогічного звання. Творчі звіти
вчителів, які атестуються.
Січень
- Організація індивідуальної роботи з учнями
Лютий
IV. Підвищення фахового методичного рівня членів методичного
об’єднання.
- Ознайомлення, вивчення та аналіз підручників, вироблення рекомендацій
та заходів щодо їх впровадження в навчальному процесі.
Жовтень- Грудень
- Організація самоосвіти вчителя. Звіт про курсову перепідготовку.
Згідно графіка КОІПОПК
- Участь у міській педагогічній виставці «Освіта Василькова- 2015»
Березень
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. Використання ігрових моментів на уроках початкової школи.
Савченко Людмила Петрівна
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
5. Уроки позакласного читання в початковій школі.
Кругляк Олена Іванівна,
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
6. Формування творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання
Глушак Тамара Іванівна
Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
7. Продовжити роботу щодо реалізації вимог Державного стандарту
початкової загальної освіти.
8. Проаналізувати портфоліо вчителів, які атестуються на встановлення або
підтвердження вищої категорії та педагогічного звання.
Січень 2015 р.
Вчителі які атестуються. Презентація
9. Вивчити та узагальнити передовий педагогічний досвід вчителів, які
атестуються на звання «Вчитель-методист»
Відповідно до плану
10.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, «учительметодист».
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, «учительметодист».
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, умінь та навичок учнів.
 Згідно плану роботи відділу освіти Васильківської міської ради.
VII. 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
VIII. Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів.
1. Поповнення обладнання кабінетів, виготовлення дидактичного та
роздаткового матеріалу відповідно до вимог програми.

