


Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться".

: "Навчання повинно бути цікавим".



Використання інноваційних технологій у 

початковій школі як засіб розвитку творчих 

здібностей".



завдання 
1. Підвищення якості освіти: 

а) активне використання сучасних педагогічних та 
інформаційних технологій; 

б) зменшення надмірного інтелектуального, емоційного 
та нервового навантаження учнів; 

в) аналіз можливостей запровадження нових навчально-
методичних комплектів; 

г) розробка тестових програм початкової школи для 
різних категорій учнів. 

2. Підвищення якості викладання: 

а) удосконалення педагогічної майстерності; 

б) узагальнення й поширення досвіду вчителів ; 

в) проектування уроку з урахуванням особистісно-
орієнтованих підходів. 

3. Удосконалення виховного процесу, 
спрямованого на зміцнення духовних та 
моральних цінностей і патріотизму: 

а) розвиток співпраці вчителів, учнів та батьків;б) 
формування позитивного ставлення до навчання в 
школі, до однолітків, до вчителів та до самих себе; 

в) збагачення змісту форм і методів позаурочної 
діяльності, спрямованих на активізацію 
життєдіяльності шкільного колективу;г) залучення 
батьків до співпраці. 
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Семенишина

     Тетяна Володимирівна

Працює в даній школі з 2009 року на посаді вчителя початкових класів.

Тетяна Володимирівна працює над позитивною динамікою знань учнів, 

прагне зацікавити та захопити дітей, що впливає на рівень знань учнів. 

Методика, яку вона використовує, відповідають цілям навчання, завданням 

виховної роботи. Під час проведення уроків тяжіє до лекційних методів 

подачі матеріалу, застосовує групові форми роботи, привчає дітей до 

самостійного опрацювання матеріалу підручника, при нагоді унаочнює уроки 

відеоматеріалом. Ретельно готується до уроків, старається вести їх в логічній 

послідовності, правильно дозувати навантаження на учнів з метою 

збереження їх активності протягом всього уроку.



Мамчуровська

        Тетяна    Миколаївна

Працює в Наталівській ЗОШ – саду І-ІІ ст..з 1995 року. Вже кілька років очолює 

шкільне методичне об’єднання . За час своєї роботи виявила високий рівень 

професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними 

формами і методами організації навчально – виховного процесу, забезпечує 

високу результативність, якість своєї праці. Компетентна, знаюча, творча 

людина. Має ґрунтовну наукову та теоретичну підготовку, відмінні знання з 

педагогіки та психології, добре володіє сучасною методикою викладання в 

початкових класах. В роботі втілює ідею співпраці вчителя й учнів. 

Використовує максимальний комплекс сучасних форм і методів роботи, 

вміло поєднуючи колективні, групові та індивідуальні форми роботи, 

практикує в своїй методиці інтерактивні уроки. Її уроки завжди цікаві, 

змістовні. Уроки проводить цікаво, забезпечує високий темп і якість роботи, 

старанно підбирає завдання, які вимагають нестандартних прийомів, 

розвивають спостережливість, кмітливість і мислення. 



Кондратюк Олена Федорівна

Працює в Наталівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на посаді вчителя 
початкових класів з 1997 року . 
   Олена Федорівна має ґрунтовну професійну компетентність, досконало 
володіє методикою викладання предметів за системою особистісно 
орієнтованого навчання в початкових класах.
    Вчитель постійно займається самоосвітою: систематично відвідує уроки 
колег; проводить відкриті  уроки з метою поширення інноваційних освітніх 
методик у професійному середовищі; 
    У 2011 р. Кондратюк О.Ф. розробила і презентувала на засіданні шкільного 

методичного об’єднання систему карток (дидактичний матеріал) для уроків 

української мови у 3-4 класах: для закріплення вивченого матеріалу, 

враховуючи диференціацію у навчанні



МАКАРЧУК ІННА АНДРІЇВНА 
працює в Наталівській ЗОШ І-ІІ ступенів з 2003 року 

Інна Андріївна на уроках і в позаурочній діяльності реалізує особистісно-

зорієнтований підхід до навчання і виховання учнів, який дозволяє 

працювати кожному учневі у своєму темпі засвоєння знань і в міру своїх 

можливостей; здійснює індивідуальний і диференційований підхід до 

навчання учнів. Вчитель виступає у якості організатора роботи учнів, 

консультанта, який організовує роботу у різноманітних формах: 

індивідуальній, груповій, роботу в парах, колективній. Досягла добрих 

результатів у навчанні і вихованні дітей свого класу. Виявляє ґрунтовний 

рівень професіоналізму; систематично працює над педагогічним 

самовдосконаленням; активно освоює і впроваджує в педагогічну практику 

елементи позитивного педагогічного досвіду.
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співпраця 

з учнем 

з батьками 

успіх у навчанні 

радість 
учня 

радість 
батьків 

сімейна 
радість 



Тематика засідання Відповідаль
ний за 

проведення 

Приміт
ка  

1засідання 
ВЕРЕСЕНЬ 2012р. 

 

Звіт про виконання плану роботи за 
минулий навчальний рік та 
обговорення плану роботи 
методоб’єднання на поточний 
навчальний рік. 
 
 

Голова 
методичного 
об’єднання 

Вивчення й реалізація основних 
положень нормативних і директивних 
документів про освіту. 
 
 

Члени 
методичного 
об’єднання 

Опрацювання методичних 
рекомендацій щодо організації 
навчально - виховного процесу у 
початковій школі у 2011 – 2012 н.р. 
 
 

Голова 
методичного 
об’єднання 

Консультація психолога: «Готовність 
вчителя до школи» 
 

Психолог  
Главацька 

А.М. 

Завдання членам методоб’єднання:  

опрацювання вчителями 

методичного посібника Логачевська 

С.П. «Дійти до кожного учня»; 

Савченко О.Я. «Розвиток пізнавальної 

самостійності молодших школярів»; 

ознайомлення з методичними 

рекомендаціями, наявними в 

методичному кабінеті (опрацювання 

питань самоаналізу уроку, вимог до 

сучасного уроку тощо); 
 
 



№ 
з/
п 

Тематика засідання Відповідальн
ий за 

проведення 

Приміт
ка  

2 засідання 
 Жовтень  2012 р. 

 

1 Теоретичний семінар «  .» Голова 
методичного 
об’єднання 

 

2 Методичний вернісаж «Особливості 
педагогічного спілкування.» 
 

 

 

 
 

3  Підготовка до Мiжнародного 
конкурсу знавцiв рiдної мови 
iм.Петра Яцика 
 

 

 

 
 

4 Методична лабораторія.  
Результати досліджень. «Оцінка 
стосунків вчителя з учнями». 
 
 

 
 

5 
 
 
 
 

 
Підготовка до проведення тижня 
«Добрих справ». 

 
Члени 

методоб’єднан
ня 

 
 
 
 
 
 

Завдання членам методоб’єднання:  

вивчення досвіду роботи вчителів 

школи по вихованню підростаючого 

покоління; 

ознайомлення з документами 

МОН України, що стосуються 

роботи класного керівника. 
 
 



 
 

№ 
з/п 

Тематика засідання 
               3 засідання 
       Січень 2012 н.р. 

Відповідальний 
за проведення 

 

Примітка 

 

1 1. Проведення «кругого столу» «Переваги 
та проба застосування диференцiйованого 
пiдходу до навчання». 

Голова м/o,  
Члени м/о. 

2  «Сучасний урок: вимоги, проблеми, 
шляхи  удосконалення». 

Макарчук І.А. 

3 Проведення олімпіад з української мови 
та математики в 2-4 класах 

Кондратюк О.Ф. 

4 Доповідь: 
 -Інноваційні процеси в початковій школі 
як шлях до якісної освіти 
- Технологія розвивального навчання 
- Ігрові технології. 
- Технологія розвитку критичного 
мислення. 
- Проектна технологія 
 

Члени м/о  

5 



 

№ 
з/п 

 Тематика засідання 
    4 засідання 

                    Березень 2012 н.р. 

Відповідальний 
за проведення 

Примітк
а 

1 Презентація творчих надбань вчителів з 
питання «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів. 

2 Творчі вправи та ігри, як невід’ємна 
частина логічного мислення школярів. 

. 

3 Панорама ідей. «Сучасні проблеми 
психологізації індивідуального підходу до 

учнів у процесі навчання». 

4 4. Про підготовку до державної 
пiдсумкової атестаціїв у початковiй школi. 

5 Психологічна скарбничка.  
Аналіз результатів анкетування  «Що 

заважає мені вчитися?» 

Главацька 
А.М. 

Завдання членам методоб’єднання: 

відвідування  уроків з метою 

ознайомлення з педагогічними 

технологіями; 

опрацювання матеріалів для проведення 

ДПА. 

 



 

№ 
з/п 

Тематика засідання 
     5 засідання 
                 Травень 2013 н.р. 

Відповідальни
й за 
проведення 

Примітк
а 

1 
 

Використання різних форм навчання, 
як засіб гуманізації навчального 
процесу. 

Голова 
методичного 
об’єднання 

2 Диференційовані домашні завдання – 
шлях до розвитку особистості учня 
молодших класів 

3 Анкетування щодо організації 
методичної роботи на наступний 
навчальний рік. 

4 Підведення підсумків ДПА. Голова 
методичного 
об’єднання 

5 Підсумки роботи методичного 
об’єднання у поточному навчальному 
році. 

Голова 
методичного 
об’єднання 



Робота між засіданнями
1.Відвідати та обговорити відкриті уроки (згідно графіка).

2.Проводити консультації «Організація роботи з обдарованими дітьми».

3.Взяти участь в акції «Запали свічку» до днів пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.

4.Провести методичну оперативку по перевірці ведення учнівських зошитів.

5. Взяти участь в роботі засідань районного МО вчителів початкових класів.

6.Провести тиждень української мови в початковій школі.

7.Прийняти участь в акції «Живи, книго!».

8.Організувати і провести свято Миколая.

9.Взяти участь в Новорічних святах школи.

10. Організувати зустріч з бібліотекарем сільської бібліотеки.

11.Провели групові консультації «Зміст та завдання навчальних програм для поч..школи».

12. Здійснити огляд кабінетів, перевіривши їх готовність до нового навчального року.

13.Організувати роботу з обдарованими дітьми . Поновили банк даних. Розробили заходи 
щодо підготовки учнів до конкурсу знавців української мови, та проведення предметних 
тижнів.

14.Провести оперативки:

- Формування загально навчальних умінь та навичок.

- Заходи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я дітей.

- Дотримання вчителями вимог до ведення класних журналів та оцінювання навчальних 
досягнень учнів.

15.Окреслити заходи щодо організації самоосвітньої роботи вчителів початкових класів.

16 .Прийняти участь у Дню фізкультурника.



 

Індивідуальн
і 
 
 
 
 

Групові Масові 

 
1. 
Стажування 
2. Самоосвіта 
вчителя 
3. Атестація 
4. 
Індивідуальні 
консультації 
5. 
Наставництво 
6. Фестиваль 
методичних  
    ідей 

 
1. Робота МО 
2. Творчі групи 
3. Школа 
удосконалення 
4. енінги 

 
1. Педрада 
2. Психолого-
педагогічні семінари 
3. Методичні 
виставки 
4. Інструктивно-
методичні наради 
5. Предметні декади 
6. Наради за участю 
директора 
7. Творчі звіти 
вчителів 
8. Педагогічні 
читання 
 



Заголовок слайда 

Текст слайда 

Ф.И.О 

Нормативно- правові документи,що 

регламентують діяльність учителів

1.  Національна доктрина розвитку освіти, затверджена 

Указом Президента      України від 17 квітня 2002 року №  

347/2002.                               

 2.  Державний стандарт базової та повної середньої освіти ( 

затверджений постановою Кабміну України від 14.91.2004. 

№ 24).

3.  Закон України « Про освіту».

4.  Закон України «Про загальну середню освіту».

5.   Концепція загальної середньої освіти .

6.   Наказ МОНУ від 04. 09. 2000 р.  № 428/48  «Про 

запровадження 12-бальної      шкали оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної  середньої освіти».

 7. «Про затвердження типових навчальних планів 

організації профільного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» ( наказ 

МОНУ від 20. 05.2003 р. № 306).

8.   Державна національна програма  «Освіта. Україна  ХХІ 

століття».

9.  Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 

роки затверджена        Указом Президента України від 8 

лютого 2001 р. № 78/2001.

10.  Указ Президента України від 4 липня 2005 року  № 

1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в        Україні» .

11.  Концепція освіти .



Заходи для підвищення фахової майстерності 
педагогів

  1.      Вивчення і аналіз навчальних програм, 
підручників, інструкцій та рекомендацій МОНУ, 
методичного кабінет

  2.      Діагностування педагогів з питань навчання і 
виховання з метою визначення напрямків діяльності.

 3.      Обговорення актуальних питань навчання і 
виховання.  

 4.      Вивчення досвіду колег інших шкіл міста вході 
відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, 
творчих та динамічних групах. Впрвадження його в 
практику роботи.

 5.      Аналіз уроків, виховних заходів, результатів 
конкурсів.

 6.      Участь вчителів у місячниках, декадах 
передового педагогічного досвіду.

 7.      Підтримка творчих зв’язків з методичними 
об’єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста.

  8.      Участь у різних педагогічних конкурсах.

  9.      Ознайомлення з новинками психолого-
педагогічної та методичної літератури, фаховими 
періодичними виданнями. 







 

 



 

 
 

 



    Умійте відкрити    

перед дитиною в 

навколишньому 

світі щось одне, але 

відкрити так, щоб 

шматочок життя 

заграв усіма 

кольорами веселки. 

 

  В.О.Сухомлинський  
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 Підготувала 
секретар МО 

Кондратюк О.Ф 


