
1 
 

 АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА 2020 – 2021 н.р. 

         

     Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2020-2021 н.р.  

продовжувало працювати  над  проблемною темою «Розвиток професійної 

компетентності, інноваційної та методичної культури вчителів  в умовах 

розвитку НУШ». 

   Члени МО протягом року працювали над виконанням таких основних 

завдань: 

• створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення 

освітньої діяльності; 

• забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів; 

• опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних 

матеріалів щодо вивчення навчальних предметів у 2020-2021 н. р.; 

• створення умов для успішного впровадження Концепції «Нової 

української школи», Державного стандарту початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу; 

• виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення 

дисциплін суспільно-гуманітарного циклу; 

• формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і 

сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету; 

• формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення  до культурних надбань 

українського народу й людства в цілому; 

•  застосування  елементів інноваційних технологій, інтерактивних 

методів навчання як засобу формування та розвитку професійної 

компетентності; 

• активізація науково-дослідницької діяльності  учнів; 

• забезпечення  умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання 

інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної 

діяльності; 

• розвиток творчого потенціалу особистості учня та вчителя; 

• вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, 

опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання; 

• участь у вебінарах та тренінгах. 
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   Протягом 2020 – 2021 н.р. було проведено чотири засідання відповідно до 

плану роботи ШМО (одне засідання було проведено в дистанційному 

режимі). 

     В ході І засідання  обговорили план роботи МО на 2020-2021 н.р, були 

розглянуті питання щодо особливостей організації НВП в початкових класах 

у 2020-2021 н.р. Мельник Ю.В. та  Михайліна А.А. надали консультацію 

членам МО щодо Типових освітніх програм (1-2 класи), познайомили з 

Типовим навчальним планом (1-2 класи НУШ та 3-4 класи старий Державний 

стандарт).Члени МО ознайомились з переліком нормативних документів та 

інструктивно-методичних матеріалів, якими необхідно керуватися у роботі 

протягом 2020-2021 н.р. Михайліна А.А та Струкова С.С. надали методичні 

рекомендації щодо оформлення та ведення класних журналів  (Інструкція 

щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.2015р.№412,  методичні рекомендації щодо заповнення 

Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 та 

лист МОН від 22.05.2018 №1/9-332, наказ МОН про внесення змін до 

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 

початкових класів Нової української школи від 02.09.2020 №1096) . Також 

нагадали вимоги щодо ведення зошитів. 

Касянова Т.А. ознайомила членів МО з методичними рекомендаціями щодо 

проведення першого уроку у 2020 – 2021 н.р. 

     Під час практичної частини засідання обговорили особливості 

календарно-тематичного планування по класам: 1-3 класи НУШ та 4 клас 

відповідно до змін у Програмах (наказ МОН України №948 від 05.08.2016р. 

«Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів ЗНЗ». Членами 

МО був розроблений Тиждень початкових класів (з 19.10.20 – 23.10.20). Були 

заплановані наступні заходи: 

19.10.2020р. – Майстер клас «Осінній вернісаж». 

20.10.2020р. – Виставка поробок з природних матеріалів «Щедра осінь». 

21.10.2020р. – Свято «Козачата» 

22.10.2020р. – Відкрита виховна година «Дружба єднає щирі серця» 

(Михайліна А.А._ 

23.10.2020р. – Відкрита виховна година «Світ без насилля» (Струкова С.С.) 

      На  ІІ засіданні члени МО працювали над вивченням наступних 

теоретичних питань:  

1. «Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання» (доповідь з 

демонстрацією презентації підготувала Нюдьга А.Б.); 
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2. «Техніки формувального оцінювання» (виступ з презентацією 

підготувала Касянова Т.А.) 

3. «Шаблони для здійснення формувального оцінювання» (доповідь 

Михайліна А.А) 

   В ході практичної частини засідання підвели підсумки проведення Тижня 

початкових класів (обговорення та заслухали наказ ЗД з НВР Мельник 

Ю.В),прослухали довідку  «Стан ведення учнівських зошитів» (ЗД з НВР 

Мельник Ю.В.) . Касянова Т.А., класний керівник 1 класу звітували про 

адаптацію учнів. Струкова С.С. презентувала новинки фахової літератури.   

   Члени ШМО вчителів початкових класів прийняли участь у семінарі  

« Організація особистості у сучасному інформаційному просторі». 

    ІІІ дистанційне засідання «Формування комунікативних умінь в учнів 

початкових класів у процесі навчання» пройшло у формі семінару. У ході 

семінару члени МО були ознайомлені з наступними питаннями «Створення 

ситуації успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність» 

(виступ Михайліна А.А.), «Формування комунікативних умінь молодших 

школярів на уроках української мови" ( виступ Нюдьга А.Б.), «Корекційно-

комунікативне навчання в контексті особистісно орієнтованої освіти» 

(виступ  Струкова С.С.).  

   На практичній частині заслухали довідки «Стан викладання математики в 

початкових класах», «Стан викладання фізичної культури в початкових 

класах».    Класні керівники звітували про участь учнів у конкурсах протягом 

січня-березня, 2021р. 

  На ІV  засіданні підвели підсумки роботи МО вчителів початкових класів 

за 2020-2021 н.р., заслухали звіти про самоосвітню діяльність  протягом 

навчального року.  

   Обговорили з вчителями-предметниками  питання адаптації учнів до 

навчання в основній школі. Визначились на що слід звернути увагу в першу 

чергу, починаючи працювати  у п’ятому класі, про що повинні знати батьки 

п’ятикласників, щоб цей період пройшов якомога легше для дітей. 

   Членами МО були визначені питання, які необхідно вивчити та розглянути  

на засіданнях  у 2021-2022 н.р. 

   Протягом навчального  року  члени МО займалися самоосвітою, 

користуючись пропозиціями освітніх платформ та проектів «EdЕra», 

«Vseosvita», «Naurok», «Prometheus», Національної онлайн платформи з 

цифрової грамотності та «Atomshub», стали учасниками курсів, вебінарів та 

тренінгів. 

Касянова Т.А.  

- Вебінар «Як впроваджувати STEM. 5 кроків до успіху».( ОСНОВА.) 
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-  Вебінар «Про дистанційний та змішаний формати навчання» 

-  Вебінар «Участь батьків в організації інклюзивного навчання» 

-  Вебінар «Електронні освітні  ресурси – засоби управління розвитком 

навчально-виховної діяльності учнів початкової школи в умовах 

дистанційної форми навчання» 

Михайліна А.А. 

- Онлайн – курс « Нова Фізична Культура» ( онлайн платформа 

«Prometheus»),  

- Онлайн – курс «Протидія попередження боулінгу в закладах освіти» 

 ( онлайн платформа «Prometheus») 

- Тренінг у рамках ІV Всеукраїнського фестивалю «STEM – весна2021» 

«STEM – освіта в школі як складова внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти" 

Струкова С.С. 

-  Вебінар «Як створити віртуальний офіс класу за допомогою сервісу 

Bitmoji та презентацій Google» (платформа «НаУрок») 

- Вебінар «Дистанційне навчання в початковій школі в період 

карантину» (платформа «НаУрок») 

- Вебінар «Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу» 

(платформа «НаУрок») 

- Вебінар «Методика проведення навчальних занять із дітьми з 

інтелектуальними порушеннями в інклюзивному класі» («Центр 

компетенцій») 

- Підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта» (на базу МДПУ імені Б. Хмельницького)  

- Курси підвищення кваліфікації «Нова фізкультура в НУШ»  (на базі 

ЗОІППО)  

- Курси підвищення кваліфікації «Нова українська школа: відповідаємо 

на виклики» (на базі ЗОІППО) 

- Курси підвищення кваліфікації «Інформатика в Новій українській 

школі: перезавантаження» (на базі ЗОІППО) 

- Тренінг «STEM-весна 2021» «STEM-ОСВІТА в школі як складова 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти» - 1 година 

- Вебінар «Оцінювання учнів НУШ: використання конструктора свідоцтва 

досягнень у системі «Єдина школа» - 1 година 

- Онлайн-конференція "Загальношкільний підхід  до попередження 

насильства в закладах освіти: інструменти та практики"- 

Нюдьга А.Б. 
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      -   «Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів 

початкових класів»,  

    -     «Онлайн – сервіси для дистанційної роботи : Googl Meet, Skype, Zoom» 

    -     «Сторітелінг :вчимося розповідати історії як письменники»    

    -     Вебінар     «Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»»; 

                    «Розвиваємо креативність учнів початкової школи за допомогою     

                     сторітелінгу» 

-  Всеукраїнська інтернет- конференція «На Урок»   «НУШ: особливості 

організації навчального процесу» 

Стан якості викладання, знань, вмінь та навичок учнів       

    Відповідно до нормативних документів учні 1-3 класів (НУШ) оцінюються 

вербально. Вчителі застосовують формувальне оцінювання. Учні 4 класу 

оцінюються за 12-бальною системою. 

       

     

      

       Учні початкової школи  є учасниками та призерами різноманітних 

конкурсів. 
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          Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 

   Учасниками є учні 3-4 класів. 

 

    Призерами  І етапу стали 3учні 3 класу (вчитель Cтрукова С.С.) та 2 учні 4 

класу (вчитель Нюдьга А.Б.). 

   У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у районі,  ІІ етап  конкурсу знавців 

української мови ім. П.Яцика був скасований. 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» 

 

 

  Крім цього учні початкових класів є активними учасниками інших 

інтелектуальних та творчих конкурсів: 

Обласний конкурс дитячого малюнка «Казкова феєрія» 

1 клас Воробйова Д – І місце,  Гостіщева А, Нікіфоров Д, Сухініна К. 
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2 клас Пащенко А -  ІІ місце. 

4 клас Гуменяк В – ІІІ місце, Черняков О – ІІІ місце. 

Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція».  

2 клас – Кошилка А, Кошилка С – І місце у шкільному етапі, ІІІ місце в 

обласному етапі. 

Коноваленко А, Мелащенко Д- ІІ місце у шкільному етапі. 

3 клас - Чокотов О. – І місце, Чукін Б., Оконь Х., Коцило В. 

4 клас – І місце Бобришева А ,  ІІ місце Меснянкін Є, Аброімов Д, Бурсов Д, 

Коноваленко О. 

        Обласний заочний конкурс - виставка декоративно – ужиткового 

мистецтва «Квітуча Україна». 

1 клас – Лопатов Н, Сухініна К,Работягов Т, Грюков Р.,Ситенька Н – І місце. 

2 клас – Пащенко А- ІІ місце. 

4 клас – Аброімов Д – ІІ місце, Бурсов Д, Ковернєва І, Цуркан В- ІІ місце. 

    Обласний заочний конкурс - виставка «Світ оригамі». 

1 клас – Максимюк Д – І місце. 

2 клас – Єськова Д –І місце. 

Конкурс дитячих малюнків «Збережімо грунти рідної України». 

2 клас – Мелащенко Д, Гуменяк О. 

Всеукраїнський конкурс – виставка дитячого малюнка «Я хочу жити в 

якісному світі». 

2 клас – Гладченко К, Палецький М. 

3 клас – Ходирьов В 

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка» Охорона праці очима 

дітей» 

2 клас Мелащенко Д, Чупета М, Чупета Д. 

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай» 
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1 клас Никифоров А –І місце. 

2 клас Гуменяк О- ІІІ місце у районному етапі, Мелащенко Д – ІІІ місце в 

районному етапі. 

4 клас Ковєрнєва – Гран – прі. 

Всеукраїнський конкурс- виставка декоративно – ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

2 клас Калініченко К, Мелащенко Д, Чамлай А –ІІ місце у районному етапі. 

3 клас Касьянов А. 

Конкурс малюнків «Мої права»  

Колективна робота 2 класу. 

3 клас Ходирьов В., Коцило В. 

Конкурс малюнків «Моє безпечне літо» 

2 клас Кошилка А, Кошилка С, Коноваленко А. 

3 клас Ходирьов В., Гулевський Б., Чукін Б. 

Обласний фестиваль «Моральний вчинок» 

Колективна робота учнів 2 класу – І місце у районному етапі, ІІ місце в 

обласному етапі. 

Національно – патріотичний конкурс «Ми – Патріоти України!» 

2 клас Мелащенко Д- ІІ місце, Єськова Д.- ІІ місце, Гладченко К – ІІ місце, 

Чамлай А – ІІ місце, Калініченко К – ІІ місце, Пащенко А – І місце. 

Обласний етап конкурсу образотворчого та фотомистецтва «Україна – 

європейська країна»  

3 клас Гоманенко В., Коцило В. - ІІ місце. 

4 клас Бурсов Д  - І місце. 

І етап Міжнародного фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб 

я тебе побачив» 

4 клас Гулевський О - ІІІ місце. 
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1 клас Волович Б. 

Конкурс авторської дитячої і юнацької поезії та прози «Я- за єдину 

Україну» 

4 клас Цуркан В - територіальний етап обласного туру   І місце. 

Обласний конкурс відеороликів «Країна сонячних мрій»  

4клас Черняков О - ІІІ місце 

3 клас Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 

2021) 

 
 Математика 

 
Укр. мова Англ.мова ЯДС Предмети ПШ Інформати

ка 

Мистецтв

о 

Безсонова 

Маргарита 

- участь Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом ІІІ 

ступеня 

участь участь 

Гулевський 

Богдан 

Диплом І 

ступеня 

- Диплом І 

ступеня 

- - Диплом 

ІІІ 

ступеня 

- 

Погорілова 

Ольга 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом ІІ 

ступеня 
- Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом І 

ступеня 

- - 

Ходирьов 

Валерій 

Диплом І 

ступеня 

Диплом І 

ступеня 
Диплом І 

ступеня 

Диплом І 

ступеня 

Диплом І 

ступеня 

участь Диплом 

І 

ступеня 
Сузанський 

Артем 

Диплом І 

ступеня 

Диплом ІІ 

ступеня 
Диплом І 

ступеня 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом ІІ 

ступеня 
- - 

Іванчук 

Ангеліна 

участь участь - участь - - - 

Коцило 

Віталіна 

Диплом ІІ 

ступеня 

Диплом ІІ 

ступеня 
- Диплом ІІІ 

ступеня 

Диплом І 

ступеня 
- - 

Касянов 

Анатолій 

Диплом ІІІ 

ступеня 

участь - участь - - - 

Чукін 

Богдан 

участь Диплом 

ІІІ 

ступеня 

- - участь - - 

 
4 клас VIII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2021) 

• Українська мова та література: Диплом ІІ ступеня- 1 учень;     Диплом 

ІІІ ступеня – 4 учні; Сертифікат учасника – 1 учень. 

• Математика: Диплом І ступеня – 2 учні; Сертифікат учасника – 1 учень. 
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• Основи здоров’я:  Диплом ІІ ступеня- 1 учень;     Диплом ІІІ ступеня – 4 

учні; Сертифікат учасника – 4 учні. 

4 клас ІХ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 2021) 

• Українська мова та література: Диплом ІІ ступеня- 2 учні;     Диплом ІІІ 

ступеня – 1 учень; Сертифікат учасника – 1 учень. 

• Математика: Диплом І ступеня – 3 учні; Диплом ІІІ ступеня – 1 учень; 

Сертифікат учасника – 3 учні. 

• Основи здоров’я: Сертифікат учасника – 6 учнів. 

• Предмети початкової школи: Диплом ІІ ступеня- 2 учні;     Диплом ІІІ 

ступеня – 5 учнів. 

Висновки: 

1. Тематика засідань методичного об’єднання  відображала основні питання, 

які відповідають проблемній темі МО та педагогічного колективу школи. 

2. В основному, поставлені завдання на 2020-2021 навчальний рік були 

виконані. 

3. Протягом року педагоги продовжили активно впроваджувати інноваційні 

методи навчання у свою педагогічну практику, працювали над виконанням 

планів  самоосвіти. 

4. У ході проведення відкритих заходів, конкурсів педагоги   

проявили  хороші організаторські та професійні здібності.  

5. Членами МО налагоджені партнерські відносини з батьківськими 

колективами класів, що дає позитивні результати. 

    Поряд з наявними позитивними результатами в роботі є недоліки: 

1. У зв’язку з впровадження дистанційного навчання заплановані відкриті 

уроки не були проведені вчителями початкових класів.. 

2. Результати внутрішньо шкільного контролю свідчать про те, що є ще 

питання, на які необхідно звернути увагу (відображені у наказах по школі та 

довідках), над  якими необхідно організувати роботу у 2021-2022 н.р.     

   Завдання на 2021-2022 навчальний рік: 

   Продовжити роботу щодо  

• створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення 

освітньої діяльності; 

• забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів; 

• опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних 

матеріалів; 
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• створення умов для успішного впровадження Концепції «Нової 

української школи», Державного стандарту початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу; 

• формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і 

сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету; 

• формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення  до культурних надбань 

українського народу й людства в цілому; 

• активізації науково-дослідницької діяльності  учнів; 

• забезпечення  умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання 

інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної 

діяльності; 

• розвитку творчого потенціалу особистості учня та вчителя; 

• вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, 

опанування педагогами інноваційними методиками навчання та виховання; 

• участі членів МО у вебінарах та тренінгах. 
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