
Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів 

початкових класів у 2019 /2020 навчальному році 

У 2019-2020  навчальному році методична робота була спрямована на підвищення 

професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження 

ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування 

ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Головним 

напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали Державний стандарт 

загальної початкової освіти НУШ , модернізацію навчально-виховного процесу  

шляхом впровадження інтерактивних технологій, новітніх технологій. Підвищення 

фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних 

положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання 

новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну 

досвідом;  впровадження у освітній процес сучасних досягнень науки, педагогічної 

теорії. 

Якісний склад методичного об’єднання : 

«Вчитель-методист» – 3 учителів – Гнатик О.А., Брелик О.Я.,  Проць Н.О. 

«Старший вчитель» -  13 учителів –  Бах Л.М., Бевзюк Н.А., Бунь У. М. ,  

Грицик М.М., Дмитруш  І.М., Домбровська Г.Й., Карпінська С.Т., Кец О.В., Кос М.Б.,     

Логин М.Г., Монастирська В.А., Сенчишак Л.М., Петрик Т.В.  

Вища категорія – 20 учителів; 

Перша категорія –2 учителів; 

Друга категорія – 2 учителів; 

Спеціаліст  - 4 учителів. 

Протягом року  проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів:   

І засідання   «Особливості організації освітнього процесу в початкових класах 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2019-2020навчальному році»; 

засідання « круглого столу» з методичних питань. 

 

ІІ засідання  «Освітнє середовище як  чинник  розвитку  особистості учня  

 «Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO» 

 

 ІІІ засідання «Навчальні  ігри як  засіб  формування самостійної,  ініціативної,  

вдумливої  особистості» 

ІУ засідання (онлайн)  «Дистанційне навчання – виклик для всіх»; фаховий 

порадник з питань закінчення навчального року онлайн. 

   За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного 

процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та 

проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань. 

Зроблено  аналіз  успішності кожного учня.  

                                          3 –і класи :  



на високому рівні вчаться   44 учнів ( 36 %), на достатньому –  64  учні 

 (  52 %), на середньому –    14 учні (   12  %); 

 

Українська  мова 

Високий рівень – 54 учні (44%), достатній рівень – 66 учнів (54%), 

 середній рівень – 2 учні (2%) 

Англійська мова 

Високий рівень – 63 учнів (52%), достатній рівень – 51 учень (42%),  

середній  рівень – 8 учнів (6%) 

Математика 

Високий рівень – 50 учнів (41%), достатній  рівень – 60 учнів (49%),                

середній  рівень – 12 учнів (10%) 

                                        4 –і класи : 

 на високому рівні вчаться    44  учнів ( 32 %), на достатньому –    68  учнів  

(  50  %), на середньому –    25   учнів (  18  %). 

Українська  мова 

Високий рівень – 56 учні (41%), достатній рівень – 61 учень (46%), 

 середній рівень – 20 учнів (13%) 

Англійська мова 

Високий рівень – 53 учнів (39%), достатній рівень – 67 учнів (49%),  

середній  рівень – 17 учнів (12%) 

Математика 

Високий рівень – 58 учнів (42%), достатній  рівень – 67 учнів (49%),                

середній  рівень – 12 учнів (9%) 

 

Всього  на високому рівні  вчаться     88 учнів початкових класів (   34  %),                  

на достатньому –   132  учнів ( 51 %), на середньому –      39  учнів ( 15 %).  

Якісний показник навчання -     85 %. 

 Таким чином, вчителі початкових класів забезпечили засвоєння програмового 

матеріалу на достатньому та високому рівнях. Використання різноманітних форм 

організації навчально-виховного процесу дозволило учителям підвищити в учнів 

інтерес до навчання, а завдяки використанню ІКТ -  покращити результативність 

навчання. 

              Участь у олімпіадах, конкурсах 

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика : 

Вісьтак Богдан (3 – А кл. вч. Довжанська Л.І.) – ІІ місце у міському турі конкурсу; 

Даниляк Анастасія ( 4 – Г кл. вч. Петрик Т.В.) – ІІ місце у міському турі конкурсу. 

Проведено  декаду початкових класів з 19.02 до 28.02 

• Математична мозаїка   (2-і класи) 

• Квест «Найкмітливіші» ( 3-і класи) 



• Творчі  майстерні   ( 3-і класи) 

• Майстер-клас «Орігамі – це нескладно» ( 4-і класи) 

• Мовна вікторина «Букви, склади і слова – це наша мова чарівна» (1-і класи) 

• Мовознавчий Квест «Пригоди в країні Моволяндії»(2-і кл.) 

• Танцювальний флешмоб (3-і кл.,) 

• Квест «Чарівні пазли оживають і казку нам розповідають»(1-і кл.) 

• КВК «Наша мова калинова» (4-і класи) 

• Поетичний калейдоскоп «Поетеса, що любила життя» ( 2-і кл.) 

• Караоке для 4-их класів 

• Творча майстерня «Я досліджую і змінюю світ» (1-і класи) 

• Літературна вікторина «У гості казка завітала»(4-і кл.) 

• «Як рухова активність впливає на здоров’я» -  Я досліджую світ ( 2-і кл.) 

• Математичне триміно  «А математики ми – ого – го!» ( 1-і класи) 

• Веселі розваги «Танцюють всі» ( 4-і класи) 

         Через карантин багато Конкурсів було відмінено. 

   Найбільшим викликом цього навчального року став карантин і онлайн навчання.    

Усі вчителі включилися в дистанційне навчання і проводили уроки на різних 

платформах . 

Але поряд з позитивним у роботі  МО є ще деякі напрямки роботи,які потребують 

уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по формуванню 

мовленнєвих компетентностей школярів. Більше слід працювати над формуванням 

комунікативної компетентності молодших школярів. Особливої уваги потребує 

робота з підвищення навички читання та покращення результативності знань учнів з 

математики та української мови. 

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підстави зробити 

висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, 

в основному виконано. 

 

 

 Голова   методичного   об’єднання   вчителів   початкових   класів  Проць Н.О. 

 


