
План роботи 

шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів 

дошкільного підрозділу на 2019/2020 навчальний рік 

Тема. Формування конкурентноспроможнmого учня в умовах модернізації навчально-

виховного процесу та створення умов для безпосереднього підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників 

Засідання №1 

Серпень _________ 

Тема: Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти 

. 

 

№ 

з/п 

Зміст Узагальнюючі форми 

роботи 

Відповідальні 

1 Актуальний діалог  

 1). Закон України «Про освіту» у контексті 

проблем реформування початкової школи. 

  

 2). Нова початкова школа: на які моделі 

орієнтується Україна. 

  

3. 3). Модернізація змісту освіти у вимірі 

сьогодення: 

 Державний стандарт початкової освіти 

(короткий зміст) 

  

 

Інформація  

 

Опрацювання, 

конспектування, 

аналітичний 

огляд 

 

 

2  Методичний діалог  

 1). Особливості організації освітнього 

процесу в початкових класах у 

2019/2020 навчальному році; 

  

 2). Особливості оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

  

5. 3). Сучасний учитель як провідник змін 

в контексті Концепції Нової 

української школи. 

4). Аналіз роботи методичного 

об’єднання за 2018/2019 н.р. та 

завдання на новий навчальний рік. 

6).  Обговорення та погодження  плану 

роботи М/О на 2019/2020 навчальний 

рік. 

6.   

 

Доповідь 

 

 

Обговорення 

 

 

 

3  Консультативна допомога  

1). Погодження календарних планів 

  



вчителів початкових класів 

2). 4). Оформлення сторінок класного 

журналу для 1-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

3). Рекомендації до проведення 

Першого уроку 2019 року 

4). Вироблення рекомендацій. 

Круглий стіл 

 

Інструкція  

 

Обговорення 

 

4 Домашнє завдання членам М/О 

1). Опрацювати інструктивно-

методичні листи, програми, 

підручники, зошити з друкованою 

основою, посібники для учнів і 

вчителів початкової школи. 

2). Переглянути сторінки Державного 

стандарту початкової освіти 

  

Засідання  №2 

Жовтень_____________ 

 
4.  

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна 

освітня галузь 

 

1 Методичний блок 

 Вивчаємо Державний стандарт 

початкової освіти.  
1. 1). Планування навчальних видів 

діяльності для досягнення очікуваних 

результатів в мовно-літературній 

освітній галузі. 

2. 2). Використання інтерактивних 

технологій для досягнення 

очікуваних результатів навчальної 

діяльності на уроках української 

мови і літературного читання: 

 технологія «кластера» на уроках 

літературного читання; 

 квестова технологія у навчанні мови і 

літератури 

 

 

Доповідь  

 

 

 

Карусель інновацій 

 

 

 



2 Практичний блок 

1). Обговорення і погодження 

матеріалів до Міжнародного 

конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика. 

2). Підведення підсумків роботи. 

Вироблення рекомендацій. 

 

Обмін досвідом 

 

 

 

 

 

 

 

3 Домашнє завдання 

1. 1).  Інтерактивні форми організації 

навчальної діяльності молодших 
школярів на уроках математики 

  

 

 

Засідання №3 

Грудень _________ 

 

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. 

Математична освітня галузь 

 

1 
Методичний блок 

2. 1). Інтерактивні форми організації 

навчальної діяльності молодших 

школярів на уроках математики: 

 кейс-технологія; 

 «перевернуте навчання»; 

 сторітелінг; 

 технологія «боншо»; 

 технологія квестів; 

4. 2). Гра по-новому – навчання по-

іншому з LEGO. 

 

Доповідь 

 

 

 

Обмін думками 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практичний блок 

1). Метод компетентнісного навчання 

«Шість цеглинок» 

2). Підсумки проведення шкільного 

конкурсу знавців української мови 

ім.. Петра Яцика. 

  

 

 

 

 



3 Домашнє завдання: 

1). Перевірити навички техніки 

читання у 2-4 класах 

2). Підібрати тексти і завдання для 

практичних і контрольних робіт за І 

семестр  

1. 3).  Скрайбінг – сучасний засіб 

візуалізації мислення учнів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №4 

Лютий ________________ 

 

Тема.  Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової 

освіти. Природнича освітня галузь 

1 Методичний блок 

2. 1).  Критичне мислення як засіб 

формування та розвитку творчих 

здібностей молодших школярів на 

уроках природознавства. 

3.  

4. 2). Скрайбінг – сучасний засіб 

візуалізації мислення учнів. 

5.  

 3). Активізація пізнавальної  

 діяльності учнів на уроці 

природознавства засобами технології 

«перевернутий клас»; 

 прийом «Кубик Блума» 

Аукціон методичних 

ідей 

 

 

Обмін думками 

 

 

 

2 Практичний блок 

1).  Екологічні проекти. 

 

 

 

 

3 Домашнє завдання 

1) вчителям підготувати  змістовний 

аналіз даних моніторингу якості 

навчання та життєвої компетентності 

молодших школярів 

  

 

 

Засідання №5 

Травень _______ 



Тема. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів, які викладають в 

початкових класах і вихователів дитячого підрозділу за 2019/2020 н.р. 

 

1 Інформаційний блок 

1). Змістовний аналіз даних 

моніторингу якості навчання та 

життєвої компетентності молодших 

школярів 

2). Звіт про виконання плану роботу 

МО.  

3). Обмін думками та пропозиції 

щодо складання плану роботи МО на 

2020/2021навчальний рік. 

 

  

2 Домашнє завдання членам МО 

Поповнити свій робочий кабінет 

новими наочними посібниками, 

дидактичним матеріалом. 

  

 

 

 

 
 
 

Керівник МО                   О.М.Мирошниченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


