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 АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА  І семестр 2021 – 2022 н.р. 

    Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів у І 

семестрі  2021-2022  н.р. була підпорядкована методичній проблемі 

«Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної культури 

вчителів в умовах розвитку Нової Української Школи». 

   Протягом І семестру 2021 – 2022 н.р. було проведено два засідання 

відповідно до плану роботи ШМО.  

     В ході І засідання обговорили план роботи МО на 2021-2022 н.р, були 

розглянуті питання щодо особливостей організації НВП в початкових класах 

у 2021-2022  н.р. Мельник Ю.В. та  Михайліна А.А. надали консультацію 

членам МО щодо Типової освітньої програми (1-4 класи), познайомили з 

Типовим навчальним планом (1-4 класи НУШ ).Члени МО ознайомились з 

переліком нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів, 

якими необхідно керуватися у роботі протягом 2021-2022 н.р. Касянова Т.А. 

надала методичні рекомендації щодо оформлення та ведення класних 

журналів  ( лист МОН від 07.12.2018 №1362 (із змінами), наказ МОН про 

внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного 

журналу учнів початкових класів Нової української школи від 02.09.2020 

№1096) . Також нагадала вимоги щодо ведення зошитів. 

Михайліна А.А. та Струкова С.С. надали методичні рекомендації щодо 

оцінювання в НУШ (Наказ №813 від 13.07.2021р.) 

Нюдьга А.Б. ознайомила членів МО з методичними рекомендаціями щодо 

проведення першого уроку у 2021 – 2022 н.р. 

     Під час практичної частини засідання обговорили особливості 

календарно-тематичного планування по класам: 1-4 класи НУШ. 

Вчителі уточнили Банк здібних  учнів.  

      На  ІІ засіданні члени МО працювали над вивченням наступних 

теоретичних питань:  

1. «Діяльнісний підхід-один із інструментів реалізації Концепції НУШ» 

(доповідь з демонстрацією презентації підготувала Михайліна А.А); 

2. «Ротаційна модель і її застосування» (виступ з презентацією 

підготувала Струкова С.С.) 

3. «Урок з ротаційною моделлю з досвіду О.Ж (канадський урок)» 

(виступ Нюдьга А.Б.) 

4. «Освітні труднощі та рівні підтримки дітей з ООП: законодавство і 

типологія» (виступ Мельник Ю.В.) 

5. Лист МОН від 12.10.21 №514 «Про дослідження для вчителів 1 –х 

класів закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.» 
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   В ході практичної частини засідання обговорили план проведення Тижня 

початкових класів (лютий 2022 р.) 

Безсонова О.О., практичний психолог звітувала про адаптацію учнів 1 класу.  

Касянова Т.А. презентувала новинки фахової літератури.   

   У зв’язку з переведенням учнів  на дистанційне навчання,  запланований 

відкритий урок Струковою С.С. не був проведений. 

    Протягом І семестру учні 1-4 класів приймали активну участь у творчих та 

інтелектуальних конкурсах.   

ХХІІ Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика  

3 клас – І місце (шкільний етап) Чупета Марія, Чамлай Анастасія; 

              ІІ місце(шкільний етап) Гладченко Кароліна; 

              ІІІ місце (шкільний етап) Калініченко Крістіна; 

4 клас – І місце (шкільний етап), ІІІ місце ( районний етап )- Гулевський 

Богдан; 

               І місце (шкільний етап) Ходирьов Валерій; 

               ІІ місце (шкільний етап) Погорілова Ольга.  

II Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» 

4 клас -  Безсонова Маргарита, Гоманенко Віталій, Гулевський Богдан, 

Касянов Анатолій, Погорілова Ольга, Ходирьов Валерій. (очікуємо на 

результати); 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з математики 

2 клас- Гостіщев Назар (диплом І ст.) 

              Нікіфоров Даніл (диплом І ст.) 

               Воробйова Дарина (диплом ІІ ст.) 

              Волович Даніїл (диплом ІІІ ст.)  

Обласний конкурс флешмобів «Я люблю свою країну»  

Учні 4 класу - ІІІ місце; 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-виставки дитячого малюнка 

«Я хочу жити в якісному світі» 

1 клас- Меснянкін Олег.  

2 клас –Ситенька Надія. 

3 клас – Чамлай Анастасія, Мелащенко Діана (очікуємо на результати) 

Всеукраїнський інтернет-конкурс «Твої безпечні канікули» на онлайн –

платформі «Наурок»: 

4 клас - Погорілова Ольга (диплом І ступеня); 

              Ходирьов Валерій (диплом І ступеня); 

              Іванчук Ангеліна (сертифікат учасника); 

Всеукраїнський інтернет-конкурс «Мир – мова щастя» на онлайн –

платформі «Наурок»:  
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4 клас - Погорілова Ольга (диплом І ступеня); 

              Безсонова Маргарита (диплом ІІІ ступеня); 

 Всеукраїнський гуманітарний конкурс-виставка малюнків «Космічні 

фантазії»  

1 клас – Мельник Ігор – ІІІ місце у ІІ територіальному етапі; 

2 клас- Гостіщев Назар І місце у ІІ територіальному етапі; 

             Гостіщева Ангеліна ІІ місце у ІІ територіальному етапі; 

              Нікіфоров Даніл ІІІ місце у ІІ територіальному етапі. 

3 клас – Гуменяк Олександр – гран-прі у ІІ територіальному етапі; 

 4 клас - Жмінковська Діана – гран-прі у ІІ територіальному етапі; 

Обласний заочний конкурс-виставка «Народна іграшка» 

3 клас – Палецький Микита, Єськова Домініка. (очікуємо на результати) 

Обласний конкурс дитячого малюнка «Казкова феєрія» 

1 клас – Мельник Ігор,  - результату поки  немає  

«Новорічна композиція»: 

1 клас – Іванчук Єгор (ІІ місце у шкільному етапі), Гулевський 

Аким,Лопатова Катерина. 

3 клас- Жерновий Микита (ІІ місце у шкільному етапі); 

4 клас- Гоманенко Віталій (ІІ місце у шкільному етапі); 

             Чокотов Олександр (ІІ місце у шкільному етапі); 

             Коцило Віталіна (ІІ місце у шкільному етапі); 

             Безсонова Маргарита (І місце у шкільному етапі); 

             Іванчук Ангеліна (І місце у шкільному етапі); 

Конкурс малюнків  в рамках Місячника безпеки життєдіяльності  

1 клас– Кошель Анна (ІІ місце у шкільному етапі); 

              Мельник Ігор (ІІ місце у шкільному етапі); 

              Мєдвєдь Вероніка (ІІ місце у шкільному етапі); 

              Іванчук Єгор (ІІ місце у шкільному етапі);  

2 клас- Гостіщева Ангеліна (І місце у шкільному етапі); 

            Нікіфоров Даніл (І місце у шкільному етапі); 

            Воробйова Дарина (І місце у шкільному етапі); 

Обласний конкурс-виставка «Берегиня роду  українського»  

1 клас – Ясько Назар (ІІІ місце),  

2 клас – Работягов Тимур (ІІІ місце) 

Обласний етап Всеукраїнської акції «Фото зона: «Фауна нашої 

Батьківщини» 

1 клас- Ясько Назар (ІІ місце). 

2 клас – Никифоров Андрій (І місце); 
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Учні 3 класу (ІІІ місце) 

Обласна національно-патріотична благодійна акція «З любов’ю до 

Героя» в рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Військові 

обереги від Святого Миколая»  

1 клас- Кошель Анна, Мельник Ігор, Казаку Денис, 

2 клас- колективна робота 2 класу 

 (результатів поки  немає) 

Обласний онлайн-конкурс художньо-технічної творчості «Новорічний 

креатив» 

1 клас- Кошель Анна, Петракова Кароліна. 

3- клас – Калініченко Крістіна, Єськова Домініка, Палецький Микита,      

Пащенко А, Чупета Марія, Чупета Дмитро. 

2- клас Трішин Єгор, Грюков Руслан, Сухініна Кіра. 

4 клас - Ходирьов Валерій,Пепельжи Олександр, Гоманенко Віталій, Оконь       

Христина, Чокотов Олександр (в процесі проведення, очікуємо результати) 

Протягом І семестру вчителі початкових класів займались самоосвітою 

Касянова Т.А.  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська 

школа: Нові виміри професійного розвитку вчителя». Майстер клас з 

теми «Впровадження педагогіки партнерства в освітній процес Нової 

української школи» ЗОІППО (3 години) 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська 

школа: Нові виміри професійного розвитку вчителя». Майстер клас з 

теми «Аваторський підхід до впровадження  формувального 

оцінювання молодших школярів» ЗОІППО (3 години) 

- Стартуємо до успішної школи , платформа «Prometheus (30 годин) 

Струкова С.С. 

- Курси підвищення кваліфікації «Мистецво в освітньому просторі 

НУШ»  (на базі ЗОІППО) (30 годин) 

- Онлайн-модуль «Безпечна і дружня до дитини школа»  

- (Громадська організація «Дитячий фонд Здоров’я через освіту») (18 

годин) 

- Онлайн курс «Школа для всіх» (платформа EdEra) (30 годин) 

- Участь у Всеукраїнській практичній онлайн-конференції «Перспективи 

розвитку сучасної освіти», пройдено тренінги за темами: 

Забезпечення зворотного зав’язку за допомогою онлайнх-сервісів» 

«Інтегровані уроки української мови з використанням онлайн-сервісів» 

«Соціальні мережі як інструмент вчителя. Запобігання булінгу» 

(Громадська організація «Платформа освіти») 
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- Вебінар: «Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в 

контексті інклюзивного навчання» 

(ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

- Вебінар: ««Практичні прийоми створення робочого матеріалу для 

діяльності/творчості вчителя з використанням платформи Canva»» 

(ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

- Вебінар: «Потужні стратегії запам’ятовування під час навчання» 

(ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

- Вебінар: «Класний керівник НУШ: алгоритм успіху та вирішення 

проблем» 

(ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

- Вебінар: «Дистанційна освіта у початковій школі: форми і методи 

організації навчання» (ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

- Вебінар:«Прийоми роботи над розширенням фрази у дітей з ООП» 

(ТОВ «Всеосвіта») (2 години) 

Нюдьга А.Б. 

- Інтернет – конференція «НУШ: особливості організації навчального 

процесу». На Урок (10 годин) 

-  Вебінар «Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів» 

(2 години) 

-   Інтернет-конференція «Підвищення кваліфікації та самоосвіта педагога». 

На Урок (10 годин) 

- Дистанційний тренінг «Підготовка супервізорів початкової школи. 

Курс ІІ.» ЗОІППО (15 годин) 

Михайліна А.А. 

- «Тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта» 

- «Нова Українська школа:  відповідаємо на виклики» ЗОІППО (60 

годин) 

- Вебінар « Оцінювання. Як не опинитися в королівстві кривих дзеркал» 

          Вчителі Нюдьга А.Б., Михайліна А.А., Касянова Т.А., Струкова С.С. 

продовжують впровадження в практику роботи уроків з використанням ІКТ, 

класних годин  та виховних заходів.  

       Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на: 

 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; 
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 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. 


