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Науково- методична проблемна тема, над якою працює: 

Миропільська ОТГ « Вдосконалення якості освіти , створення умов 

для всебічного розвитку та виховання особистості з метою 

самореалізації в суспільстві і в сучасному житті». 

 

ОНЗ «Миропільська гімназія «Впровадження інноваційних технологій 

з метою формування особистості учня та удосконалення діяльнісної 

моделі навчального закладу». 

 

МК учителів початкових класів, асистентів вчителів та вихователів 

ГПД: «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній 

процес з метою формування ключових компетентностей учнів» 

 

 

  МІСІЯ: 

 створення ефективних засобів методичного супроводу для 
здійснення освітньої діяльності; 

 забезпечення освітніх та методичних потреб педагогів; 

 розробка стратегічних цілей та оперативне планування 
освітнього процесу. 
 

  ВІЗІЯ:  

 упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, 
інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній 
процес; 

 формування позитивного іміджу педагогічної діяльності. 
 

 

 

 

 



Науково-методична тема, над якою працюють члени мк 

№ 

з/п 

ПІБ члена комісії Науково-методична тема 

1 Манжесова Т.О. Ігрові та діяльнісні методи навчання навички 

читання на уроках НУШ. 

2 Терлецька К. М. Інтерактивне навчання як засіб оптимізації 

навчально-виховного процесу на уроках в 

початкових класах. 

3 Пустовідко Н.В. Навчальна гра як засіб активізації 

пізнавальної діяльності на уроках НУШ. 

4 Вербіцька Т.Р. Формування основ компетентності 

молодших школярів шляхом застосування 

компетентнісно зорієнтованих завдань в 

урочній діяльності. 

5 Лук'янчук Т.Є. Навчальне дослідження на уроках  в 

початкових класах НУШ. 

6 Гнатюк М.О. Формування комунікаційних 

компетентностей на уроках в початкових 

класах НУШ. 

7 Друзь Л.О. Проектна діяльність «Виховуємо читача» 

8 Талько О.А. Розвиток креативності в учнів через 

використання ігрових вправ  та 

інтерактивних технологій. 

9 Голяницька Л.Л. Ігрові технології як засіб формування 

позитивної мотивації учіння школярів НУШ. 

10 Сєчкіна В.Є. Розвиток критичного мислення на уроках в 

початкових класах. 

11 Паламарчук В.В. Інтерактивні методи підходу на уроках в 

початкових класах. 

12 Гуменюк О.Б. Налагодження стосунків в дитячому колективі 

через освіту для сталого розвитку та ігрову 

діяльність. 

13 Барчук С.В. Сутність і вимоги компетентнісного підходу 

в організації навчальної діяльності на уроках 

НУШ. 

14 Косинська О.В. Соціалізація та адаптація дітей ООП в 

навчальному закладі середньої освіти. 

15 Завальна М.П. Особливості індивідуального підходу до дітей з 

особливими освітніми проблемами  в інклюзивному 

класі. 

16 Вегера А.І. Організація дозвілля на ГПД. 

 



Завдання мк учителів початкових класів, асистентів вчителів 
та вихователів ГПД 

вчителів початкових класів 
1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів 

в    організації роботи членів ШМО. 

 

2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової 

української школи, Державного стандарту початкової освіти на 

засадах компетентнісного підходу. 

 

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для 

самовираження, самоактуалізації, самоствердження та 

самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного 

розвитку й особистісного самостановлення.  

 

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів. 

 

5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для 

професійного зростання педагогів. 

          

                                                  

 



                                                                                                                                   

План роботи 

методичної комісії  

вчителів початкових класів,  

асистентів вчителів, 

 вихователів ГПД  

ОНЗ «Миропільська гімназія» 

 (2020 – 2021 н. р.) 

ІІ семестр 

 

 

 



 

Засідання № 4 

Січень 

Форма проведення – методичні посиденьки 

Тема.  Сучасний урок НУШ – співпраця усіх учасників навчального 

процесу. 

«Безумство — діяти по-старому і чекати на нові                 

результати.» 

А. Енштейн 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Доповідь- презентація «Сучасний урок НУШ: 

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. Обмін досвідом «НУШ. Перші сходинки разом 

з учнями 3 класів» 

Вчителі 3- класів 

5. Елементи інтерактивного навчання на уроках в 

початкових класах. 

Терлецька К.М. 

6. Про стан реалізації проблемної теми вчителів, 

які атестуються. Презентація досвіду. 

Барчук С.В., Сєчкіна 

В.Є., Гнатюк М.О. 

7. Розробка методичних рекомендацій 

«Психологічні поради. Як зробити урок 

ефективним» 

Члени м/к, Левківська 

Ю.С. 

8. Обговорення та затвердження тематики 

проведення Тижня початкових класів 

 

Керівник мк, члени мк 

9. Актуальний коментар: ДПА-2021 Вчителі 4-х класів, 

керівник м/к 

Завдання членам м/к: 

-учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію. 

-  підготуватися до семінару «Модернізація початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу». 

 

 

 



Засідання № 5 

Березень 

Форма проведення – семінар-тренінг 

Тема: Модернізація початкової освіти НУШ на засадах компетентнісного 

підходу.  

 «Без гри не має і не може бути повноцінного розумового 

розвитку» 

В. О. Сухомлинський 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Семінар-тренінг «Модернізація початкової 

освіти НУШ на засадах компетентнісного 

підходу» 

Манжесова Т.О., 

керівник м/к 

2. Формувальне оцінювання учнів 3-х класів 

НУШ. 

Лук'янчук Т.Є. 

3. Застосування компетентнісно зорієнтованих 

завдань в урочній системі. 

Вербіцька Т.Р. 

4. Практикум «Гра по-новому – навчання по-

іншому з LEGO» 

Метод компетентнісного навчання «Шість 

цеглинок». 

      

Вчителі 1-х класів 

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

6. Ігрові технології як засіб формування 

предметної компетентності в початкових 

класах. 

Друзь Л.О. 

7. Обмін досвідом. Робота в інклюзивному 

класі. 

Асистенти 

вчителів(Українець 

М.П., Косинська О.В.) 

8. Узгодження та затвердження підсумкових 

контрольних робіт, завдань на ДПА. 

Класоводи 4-х класів 

9. Аналіз проведення Тижня початкових класів. 

 

Члени м/к. 

Завдання членам м/к: 

- ознайомитися  з  добіркою  матеріалів, які  допоможуть  запровадити                

принципи  STEM-освіти  в освітньому  процесі; 

- взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі - це круто»; 

- підготувати інформацію про виконання навчальних програм, проведення 

підсумкових контрольних робіт, ДПА. 

- підготуватися до презентації «Мій найкращий урок». 

                                            



 

Засідання № 6 

Травень 

Форма проведення: методична толока. 

Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною, 

в найвищому розумінні цього слова, як праця, в яку віриш і 

любиш. 

                         Олександр Білаші 
 

Тема: Підсумки роботи методичної комісії вчителів початкових 

класів за 2020 – 2021 навчальний рік та складання перспективного  

плану на наступний рік. 

№з/

п 

Зміст роботи Відповідальний 

1. Підведення  підсумків роботи методичної комісії 

вчителів початкових класів за 2020 – 

2021навчальний 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 1-3-х 

класів.  

 

Класоводи 1-3 класів 

4. Вернісаж творчих робіт «Мій найкращий урок 

2020-2021 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  методичної комісії: 

- систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань 

підвищення   професійної  майстерності; 

- продумати оформлення освітнього середовища на новий навчальний рік; 

- слідкувати за новинками методичної літератури; 

- займатися самоосвітою. 

 

 


