Структура методичної роботи вчителів початкових класів
на 2014-2015 навчальний рік
НМЦ
Інструктивнометодичні
наради

ММК

КПт Петренко О. В. ЗОШ № 2 «Удосконалення навичок читання
молодших школярів».
КПт Кривші В. В. ЗОШ № 2 «Використання інноваційних
педагогічних технологій в організації навчальної діяльності на
різних етапах уроків математики».
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Індивідуальні
консультації

Педчитання
присвячені
В. О. Сухомлинському

МК Плеханової Т. Л., НВК № 4 «Використання елементів ігрового
навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших
школярів».
МК Блошенко Н. С., ЗОШ № 6 «Розвиток пізнавальних інтересів у
процесі вивчення української мови».
МК Данилюк Н. О., ЗОШ № 6 «Інноваційні підходи на уроках у
початкових класах».
МК Дерев’янко М. Д., ЗОШ № 6 «Сучасні технології на уроках
української мови».
МК Мороз В. В., ЗОШ № 6 «Підвищення ефективності роботи з
батьками шляхом використання інформаційно-комунікативних
технологій при проведенні батьківських зборів».
МК Баглай Г. О., ЗОШ № 7 «Система завдань з формування
понять про частини величини і дріб».
МК Крайсвітньої О. С., ЗОШ № 9 «Педагогічна та психокорекційна робота в процесі ознайомлення молодших школярів з
українськими народними казками на групі продовженого дня».

Методичний день – середа

КПт Леонтьєвої Н. І. ЗОШ № 2 «Індивідуально-диференційований
підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів».
»
КПт Олексюк Н. Г. ЗОШ № 3 «Нестандартні уроки розвитку
зв’язного мовлення як засіб формування творчої уяви
другокласників».
КПт Олексюк О. В. ЗОШ № 3 «Проектна діяльність – основа
навчання та розвитку молодших школярів».
КПт Кондратовець С. М., НВК № 4 «формування комунікативномовленнєвих
компетенцій
молодших
школярів
шляхом
використання інноваційних методів та форм навчання».
КПт Настоящої Л. М., НВК № 4 «особливості виховного
впливу в роботі з молодшими школярами».
КПт Рихтик З.М., ЗОШ № 7 «Активізація пізнавальної діяльності
шляхом впровадження інтерактивних технологій».
КПт Саєнко О. С., ЗОШ № 7 «Виховання любові до України, її
традицій і звичаїв на уроках літературного читання».
КПт Беркета І. В., ЗОШ № 8 «Дидактична гра як ефективний засіб
формування загальнонавчальних умінь і навичок»
КПт Заєць О. В., ЗОШ № 8 «Формування і розвиток навичок
мовленнєвої діяльності в учнів 1 класу».
КПт Гордієнко Т. О., ЗОШ № 9 «Розвиток мислення в процесі
навчання молодних школярів на уроках математики, читання».
КПт Чалої Н. В., ЗОШ № 9 «Розвиток діалогічного мовлення на
уроках у початкових класах».

МК Близнюк О. Г., ЗОШ № 1 «Формування і розвиток основних
компетентностей особистості в початковій школі».
МК Скорої Н. А., ЗОШ № 1 «Ігрова діяльність як метод навчання і
розвитку».
МК Кучерини Л. Г., ЗОШ № 1 «Види роботи над складеними
задачами».
МК Демиденко Т. В., ЗОШ № 2 «Ігрові технології: шляхи
забезпечення умов інтелектуального, соціального, морального
розвитку молодших школярів».

МК Медведєвої Р. В., ЗОШ № 3 «Формування у першокласників
компетентності уміння вчитися на уроках навчання грамоти».

МК Мамчур О. А., ЗОШ № 3 «Формування життєвих
компетентностей, що сприяють здоровому способу життя
школярів».
МК Доманчук Т. І. ,ЗОШ № 3 «Розвиток пізнавальних інтересів
молодших школярів у процесі вивчення української мови»
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