
 

 

План роботи 

методичної комісії вчителів початкових класів ОНЗ «Миропільська 

гімназія» (2019 – 2020 н. р.) 

ІІ семестр 

Засідання № 4 

Січень 

Форма проведення – обмін досвідом за круглим столом 

Тема.  Сучасний урок – співпраця усіх учасників навчального процесу. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Доповідь- презентація «Сучасний урок: 

вимоги, проблеми, шляхи удосконалення» 

Манжесова Т.О., 

керівник м/к 

2. Використання кінезіологічних вправ на 

уроках. 

ПустовідкоН.В. 

3. Інструменти для розвитку критичного 

мислення учнів. 

Талько О.А., Манжесова 

Т.О. 

4. Аналіз відвіданих уроків. Самоаналіз  уроку . Члени м/к 

5. Елементи інтерактивного навчання на уроках в 

початкових класах. 

Терлецька К.М. 

6. Про стан реалізації проблемної теми вчителів, 

які атестуються. «Налагодження стосунків у 

дитячому колективі через освіту салого 

розвитку.» 

Гуменюк О.Б. 

7. Розробка методичних рекомендацій 

«Психологічні поради. Як зробити урок 

ефективним» 

Члени м/к, Левківська 

Ю.С. 

8. Моніторинг діяльності вчителя – фундамент 

результативного навчання учнів. 

Яцкова І.В., ЗНВР 

9. Актуальний коментар: ДПА-2020 Манжесова Т.О., 

керівник м/к 

Завдання членам м/к: 

1.Учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію. 

2. Підготуватися до семінару «Модернізація початкової освітина засадах 

компетентнісного підходу». 

3. Підготувати матеріал до дидактичної картотеки «Динамічні паузи чк один із 

ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра». 



 

 

Засідання № 5 

Березень 

Форма проведення – семінар-тренінг 

Тема: Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного 

підходу. Здоров'язберігаюча компетентність. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Семінар-тренінг «Модернізація початкової 

освіти на засадах компетентнісного підходу» 

Манжесова Т.О., 

керівник м/к 

2. Формувальне оцінювання учнів 1-2 класів 

НУШ. 

Лук'янчук Т.Є. 

3. Застосування компетентнісно зорієнтованих 

завдань в урочній системі. 

Вербицька Т.Р. 

4. Ранкові зустрічі, як важливий елемент НУШ. Гнатюк М.О. 

5. Організація дозвілля на ГПД. Вегера А.І. 

6. Ігрові технології як засіб формування 

предметної компетентності в початкових 

класах. 

Друзь Л.О. 

7. Створення дидактичної картотеки «Динамічні 

паузи як один із ефективних методів 

забезпечення оптимізації активності школяра 

та попередження втоми». 

Члени м/к 

8. Узгодження та затвердження підсумкових 

контрольних робіт, завдань на ДПА. 

Класоводи 4-х класів 

 

Завдання членам м/к: 

1.Взаємовідвідування та аналіз уроків членами м/к. 

2.Підготувати інформацію про виконання навчальних програм, проведення 

підсумкових контрольних робіт, ДПА. 

3.Підготуватися до презентації «Мій найкращий урок». 

                                            

 

 

 

 



 

 

 

Засідання № 6 

Травень 

Форма проведення: методичний марафон 

Тема: Підсумки роботи методичної комісії вчителів початкових 

класів за 2019 – 2020 навчальний рік та складання перспективного  

плану на наступний рік. 

№з/

п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Підведення  підсумків роботи методичної комісії 

вчителів початкових класів за 2019 – 2020 

навчальний рік.  

Манжесова Т.О., 

кервник м/к 

2. Аналіз виконання підсумкових контрольних 

робіт. Аналіз результатів ДПА. 

Члени м/к 

3. Аналіз стану навчальних досягнень учнів 1-2-х 

класів.  

 

Класоводи 1-2 класів 

4. Вернісаж творчих робіт «Мій найкращий урок 

2019-2020 н. р.» 

Члени м/к 

5 Тренінгове заняття «Я крокую до майстерності » 

 

Левківська Ю.С., 

психолог 

6. Панорама ідей. Складання перспективного плану 

роботи на наступний рік. 

Члени м/к 

 

Завдання членам м/к: 

1.Поповнити свій робочий кабінет новими посібниками, дидактичними іграми, 

роздатковим матеріалом. «Кабінет – творча лабораторія вчителя» 

2. Слідкувати за новинками  в освіті  у педагогічній пресі, он-лайн виданнях. 

Брати участь у он-лайн конференція, вебінарах. 

 

                                               

 

 

 


