
I засідання 30.08.2018 р. 
«Особливості організації навчально-виховного процесу в 

початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2018-2019навчальному році» 

№ Зміст  роботи 
Форма 

проведення 
 

  

I.   Ознайомлення й опрацювання інструктивно-методичних 

листів та наказів МОН України щодо початку нового        2018-

2019 н. р. 

    

1

. 

Аналіз роботи кафедри початкових класів за 2017-2018 н.р. і 

планування роботи на 2018-2019 н.р. 
Доповідь   

2

. 
Про організацію освітнього процесу і особливості викладання 

навчальних предметів в початковій школі у 2018-2019 н.р. 

Актуальний 

мікрофон 
  

3

. 

Визначення переліку навчальних програм, підручників на 

навчальний рік відповідно до методичних рекомендацій. 
Рекомендації   

4

. 

Ознайомлення з інструктивно-методичними документами 

Лист МОН України від 07.06.17 № 1/9 – 315 «Про структуру 2018-

2019 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

·                     Лист МОН України від 09.08.18 № 1/9 – 436 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2018-2019 н. р.» 

·                    Методичні рекомендації до проведення  Першого 

уроку за орієнтовною темою «Україна на карті Європи» у 2018-

2019 н. р. у початковій школі. 

·                    Наказ МОН України від 08.01.15 № 412 « Про 

затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4 

класах загальноосвітніх навчальних закладів» 

·                    Додаток до наказу МОН України від 19.08.16 № 1009 

«Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи». 

·                    Лист МОН України від 28.01.14 № 1/9-72 «Про 

недопустимість перевантажень учнів початкових класів надмірним 

обсягом домашніх завдань» 

·          Додаток до наказу МОН України від 27.07.18 №1/9-413 «Про 

деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних 

закладах у 2018-2019 н. р.» 

·                    Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими 

освітніми потребами до освітніх послуг». 

·                    Наказ МОН України від 02.11.2016 №1319 «Про 

проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті 

«Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» 

Ознайомлення та 

обговорення 
  

5

. 

Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкових класів. 
Практикум   

6

. 

     Розбудовуючи Нову українську школу: теоретико-методологічні 

основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України». 

Роздуми 

напередодні: 
  



міркування, 

пропозиції. 

  II   Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня     

1

. 
 Ключові зміни в оновлених програмах початкової школи. 

Повторення та 

нагадування 
  

3

. 
Організація роботи з обдарованими учнями. Круглий стіл   

4

. 

 Наступність між молодшою та середньою ланками школи з метою 

успішної  соціально – психологічної адаптації в 5 класі. 

Відвідування 

уроків та 

обговорення 

 

Відвідування 

уроків та 

обговорення 

 

 

  

5

. 

6 

Емоційна сфера першокласників як чинник адаптації до шкільного 

навчання. 

Творчий педагог – творчі діти. Проведення Конкурсу  

лепбуків, присвячений 100-річчю з дня народження 

В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» 

Навчальна ділова гра 

 

    Вчителі   

  
III   Методичний супровід упровадження у шкільну освіту 

стратегії соціалізації особистості 
    

1

. 

 Завдання МО на етапі роботи над новим науково-методичним 

проектом «Соціалізація особистості в умовах 

сучасного освітнього простору 

Ознайомлення   

2

. 
Технологія проведення  атестації педагогічних працівників. 

Вільний 

мікрофон 
  

3

. 

 Діагностика професійної підготовки вчителів з питань 

громадянського виховання, проблеми соціалізації особистості, 

національно – патріотичного виховання. 

Діагностика   

4

. 
Адаптація першокласників до школи «Десять кроків до навчання». 

 Поради 

психолога 
  

5

. 

Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя у процесі 

самоосвіти. 

Моніторингові 

дослідження 
  

6

. 

Фахова самоосвіта. Підвищення рівня професійної майстерності 

вчителів. 

Вибір теми, 

самостійне 

опрацювання 

  

7

. 
Новинки методичної та художньої літератури, періодичних видань. 

Експрес-огляд 

«Радимо 

прочитати» 

  

8

. 
Організація і планування роботи динамічних творчих груп. Планування   

 


