
План роботи засідань  

МО вчителів початкових класів  

на 2019-2020 н.р. 

                                   І засідання (організаційно-інструктивне) 

 

Тема. Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його 

інноваційного потенціалу. 

Мета: проаналізувати результативність роботи МО за минулий рік, визначити 

напрямки роботи кожного вчителя, що входить у МО, ознайомитися з нормативними 

документами про викладання навчальних предметів  у поточному навчальному році. 

Дата проведення: 30 серпня 2018 року. 

 

 

№ 

з/п 

Тематика засідання Виконавець 

1. Аналіз роботи методоб’єднання вчителів 

початкових класів за минулий рік.  Вибори 

голови та секретаря МО. Обговорення  плану 

роботи на 2018 – 2019 н. р. 

Голова МО 

2. Опрацювання інструктивно-методичних 

матеріалів МОН України 

Члени МО 

3 Розгляд календарно-тематичного планування 

навчального матеріалу вчителями початкових 

класів. 

Члени МО 

4 Атестація членів педагогічного колективу . Голова МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ІІ засідання 

Тема. Шляхи реалізації принципу зв’язку навчання з життям 

Мета : познайомити з методами та  формами реалізації  принципів навчання, вміти 

раціонально їх використовувати у своїй практичній діяльності, дотримуватись логічних 

зв'язків між формами і методами навчання, контролю навчально-пізнавальної 

діяльності учнів та її результативності. 

Дата : 13 листопада 2019 року  

 

 

№ 

з/п 

Тематика засідання Виконавець 

1. Шляхи реалізації принципу зв’язку навчання з 

життям. 

Голова МО 

2. Відвідування відкритого уроку літературного 

читання  в 3-Б класі  на тему «Усна народна 

творчість». Обговорення відвідуваного уроку. 

Мішко Н.М. 

Члени МО 

3     Круглий стіл  

« Із власного досвіду» Способи формування 

читацьких інтересів молодших школярів. 

Члени МО 

4 Адаптація першокласників до шкільного 

колективу. Результати моніторингу .                                                                 

Вчителі  

1 класу, 

психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               ІІІ засідання 

Тема. Розвиток математичних вмінь  шляхом використання інноваційних 

технологій. 

Мета : забезпечувати методично правильне використовування різноманітних методів, 

форм і прийомів на  різних уроках та єдність дидактичної, розвивальної і виховної мети 

уроку; познайомити з методикою використання тренажерів на уроках математики.    

Дата : лютий   2020 року  

 

 

№ 

з/п 

Тематика засідання Виконавець 

1. Розвиток математичних знань та вмінь  у 

молодших школярів шляхом використання 

інноваційних технологій. 

 Члени МО 

2. Відвідування відкритого уроку математики   в 

2-А класі . 

 Обговорення відвідуваного уроку. 

Біланинець Л.О.  

Члени МО 

3  Методика використання математичних 

тренажерів на уроках як засіб формування 

швидкості обчислювальних навичок . 

Члени МО 

Садварі О.М. 

4 Огляд новинок педагогічної преси. Члени МО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



 

ІV засідання 

  Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах НУШ. 

Мета : вивчити особливості інтегрованого курсу « Я досліджую світ», 
впроваджувати  цікаві завдання та вправи,  що розширюють  уявлення про різні сфери 
життєдіяльності людини,  сприяти розвитку аналітичних та синтетичних мисленнєвих 

навичок школярів і формуванню в них більш цілісного уявлення про світ. 

 

Дата :  березень  2020 року  

 

 

№ 

з/п 

 Тематика засідання Виконавець 

1. Особливості комплексного підходу до 

вивчення  інтегрованого курсу  «Я досліджую 

світ». 

Вчителі 1 класу 

2. Відвідування відкритого уроку курсу « Я 

досліджую світ» у 1-Б класі . 

Обговорення уроку.  

Барчій Н.Є. 

Члени МО 

3 Обмін досвідом «Практика ранкових 

зустрічей» як засіб створення учнівської 

спільноти. 

Вчителі МО 

4. Творчі звіти вчителів, які атестуються  Голова МО 
 

 

   

 

   

 

 

 



 

                                                       V засідання 

Тема. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя. 

Мета : познайомитись з основними методами і прийомами здоров’язберігаючої 

компетентності  сучасного  вчителя, вдосконалювати навички проведення уроків 

фізичної культури,  спортивних годин ,  хвилин відпочинку, руханок. 

Дата :   квітень  2020 року  

 

 

№ 

з/п 

Тематика засідання Виконавець 

1. Основні методи і прийоми 

здоров’язберігаючої компетентності  

сучасного  вчителя. 

Члени МО 

2. Відвідування спортивної години «У країні 

здоров’я»  у  ГПД 2-их класів. 

Обговорення спортивної години.  

Болдижар А. І. 

Члени МО 

3 Особливості проведення ДПА у 4 класі. Голова МО 

4. Огляд новин методичної, психолого-

педагогічної літератури, педагогічної преси. 

Члени МО 

 

 


