
Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів 

початкових класів у 2018 /2019 навчальному році 

У 2018-2019  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» -  14 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., Островська Д.Д., Сенчишак Л.М., Петрик Т.В.,  

Вища категорія – 21 учитель; 

Перша категорія –3 учителів; 

Друга категорія – 2 учителів; 

Спеціаліст  - 3 учителів. 

Протягом року  проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів:   

І засідання   «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових 

класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2018-2019навчальному році»; 

засідання « круглого столу» з методичних питань. 

ІІ засідання  «Адаптація першокласників в навчально-виховному процесі», 

«Формування комунікативної компетентності молодших школярів» 

ІІІ засідання  « Технологія виховання успішної особистості», «круглий стіл»  

«Формування соціального розвитку учнів початкових класів через дидактичні ігри» 

Проведено педагогічний тренінг « Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо 

підвищення ефективності формування в учнів міцних знань, освітніх 

компетентностей» 

ІV засідання  «Життєві компетентності молодшого школяра» 

 «Фахова компетентність учителя – передумова успіху учнів». 

   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 – А клас : на високому рівні вчаться 6 учнів (21,4%), на достатньому – 14 учнів 

(50%), на середньому – 8 учні (28,6%); 

   3 – Б клас : на високому рівні вчаться 8 учнів (26,7%), на достатньому – 20 учнів 

(66,7%), на середньому –2учні (6,6%); 

   3 – В клас : на високому рівні вчаться 4 учні (16,7%), на достатньому – 8 учнів 

(33,3%), на середньому – 12учнів (50%); 

   3 – Г клас : на високому рівні вчаться 7учнів (25%), на достатньому – 17 учнів 

(60,7%), на середньому –4учні (14,3%); 

   3 – Д клас : на високому рівні вчаться 7 учнів (29,2%), на достатньому – 11 учнів 

(45,8%), на середньому –6учнів (25%); 

 

  3 –і класи : на високому рівні вчаться 32учні (23,9%), на достатньому – 70 учнів 

(52,2%), на середньому – 32 учні (23,9%); 

 

4 –А клас : на високому рівні вчаться  9 учнів (35,7%), на достатньому – 17учнів 

(48,6%), на середньому –9 учнів (25,7%). 

4 – Б клас : на високому рівні вчаться 12 учнів (33,3%), на достатньому – 17 учнів 

(47,2%), на середньому – 7 учнів (19,5%). 

4 – В клас : на високому рівні вчаться 13 учнів (37,1%), на достатньому – 17учнів 

(48,6%), на середньому – 5 учнів (14,3%). 

4 –Г клас : на високому рівні вчаться 8 учнів (22,2%), на достатньому – 17 учнів 

(47,2%), на середньому – 11 учнів (22,5%). 

 

4 –і класи : на високому рівні вчаться 42 учні (29,6%), на достатньому – 68 учнів 

(47,9%), на середньому – 32 учні (22,5%). 

 

   Всього           на високому рівні вчаться 74 учні початкових класів (26,8%), 

                          на достатньому – 138 учнів (50%), 

                          на середньому – 64 учні (23,2%).  

Якісний показник навчання -  76,8%. 

  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. 



     

      25 лютого 2019 року методичним об’єднанням були проведені Освітні мандри 

учителів    початкових класів  мм. Дрогобича та Стебника. 

    Відкриті уроки провели вчителі у 1-их класах : Гнатик О.А. (1- В клас); 

Бевзюк Н.А. (1-Б клас); Столяр М.І. (1-Б клас);  Карпінська С.Т. (1- А клас); 

Дмитруш  І. М. (1 – Г клас); Сенчишак Л.М.(1 – В клас); Мирончук О.І. (1 – Д 

клас);  а також  Кос М.Б. ( 2 – Г клас) ; Брелик О.Я. ( 4 – В клас) 

                                     Участь у олімпіадах, конкурсах 

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика : 

Пащенко Тарас (4 – Б кл. вч. Проць Н.О.) – ІІ місце у міському турі конкурсу; 

Даниляк Анастасія ( 3 – Г кл. вч. Петрик Т.В.) – ІІ місце у міському турі конкурсу. 

  Конкурс    Miksike  в Україні ( усний математичний рахунок) :  

 Гавран Андрій (4 – Б кл. вч. Проць Н.О.) – ІІ місце у міському турі конкурсу; 

У Міжнародному конкурсі «Кенгуру»  з математики  взяли участь 37 учнів 

початкових класів.   З них : 

відмінний результат показали  26 учнів; 

добрий результат показали  6 учнів ; 

сертифікати учасника  - 5 учнів. 

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник – 2019»  з української мови 

взяли участь 74 учні початкових класів .   З них : 

 дипломи переможців Всеукраїнського рівня  отримали       54   учні; 

диплом переможців Регіонального рівня –10 учнів; 

сертифікати учасника  - 8 учнів. 

   У Міжнародному конкурсі «Колосок»  з природознавства  взяли участь 45 учнів 

початкових класів.   З них : 

відмінний результат показали  34 учнів; 

добрий результат показали  8 учнів ; 

сертифікати учасника  - 3 учнів 

 

    Вчителі початкових класів постійно дбають про розвиток творчих здібностей 

молодших школярів. 

Протягом року  проведені такі позакласні заходи: 

1 клас « 100 днів у школі»; «Прощавай, Букварику!»; 

2 клас «Україна - моя Батьківщина»; 

3 клас  «Ми - українці», «Мамині рушники» 



4 клас  « Увага! Діти! Дорога!», « Все починається з родини» 

Постійно в школі проводяться акції милосердя, найактивнішими учасниками яких є 

молодші школярі.   Протягом року проведені такі  акції: 

«Допоможи переселенцям», «Підтримай солдата» ,«Не байдужі до чужої біди» 

     Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно 

і комфортно. В кабінетах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база. Уроки 

вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної 

майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування. 

             

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

уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих 

здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної 

компетентності молодших школярів.  

      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   Проць Н.О. 

 


