
ВІДОМОСТІ 

ПРО ЧЛЕНІВ 

МО 4-их КЛАСІВ 

 
 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Клас Стаж Заклад, який закінчив Рік 

 закінчення 

Рік 

атес-

тації 

Курси Категорія, звання Посада- 

1 Плесак Оксана 

Романівна 

4- Г 33 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

 

1999 2023 2021 Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

вчитель, вчитель-

методист 

вчитель  
поч. кл. 

2 Матюкевич Ірина 

Олегівна 

4-В 36 Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. 

 

1991 2025 2021 Спеціаліст вищої 

категорії,  вчитель-

методист 

вчитель  
поч. кл 

3 Погорілець 

Галина 

Ярославівна 

4-Б 38 Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. 

 

1991 2023 2021 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

вчитель 

вчитель  
поч. кл 

4 Горон Галина 

Миколаївна 

4-А 31 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

1999 2023 2021 Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

вчитель  

вчитель  
поч. кл 

 

 



Графік проведення відкритих уроків та виховних 
заходів вчителями МО 4-их класів 

 
 
 

№ 

уроку 

П.І.Б. вчителя Предмет Термін проведення 

Відкритий урок Позакласна робота 

1 Плесак Оксана 

Романівна 

Українська 

мова та 

читання 

Тема: «Винайдення телефону. 

Визначення теми тексту. Повторення 

вивченого про іменник.» (інтегрований 

урок) 

Виховні  заходи: 

1.  Святковий концерт до 25-річчя 

школи «Любов тобі даруємо свою. 

Вручання Оскарів вчителям». 

2. «Прощавай, початкова школо!» 

 

2 Матюкевич Ірина 

Олегівна 

 

Українська 

мова та 

читання 

Тема: «Леся Українка – приклад 

незламності» 

Виховні  заходи: 

1. «Боже, дякую тобі!» 

2. «Прощавай, початкова школо!» 

3 Погорілець 

Галина 

Ярославівна 

ЯДС Тема: «Факти та таємниці» Виховні  заходи: 

1. Мова-скарб народу. 

2. «Прощавай, початкова школо!» 

4 Горон Галина 

Миколаївна 

Українська 

мова та 

читання. 

Тема: Прикметник. Виховні заходи: 

1.  «Ми діти твої, Україно!». 

2. «Прощавай, початкова школо!»  

 

 

    

 

 



 

 
 

Проблема, 
Над якою працює МО 4-их класів: 

Гуманізація освітнього процесу 
в проектній діяльності 

молодших школярів шляхом 
формування компетентності 
молодших школярів як умови 
досягнення якості початкової 

освіти. 

 
 



 

У 2021-2022 н. р.  МО ставить такі основні завдання: 

 
1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності 

та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і 

пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до 

потреб та запитів суспільства. 

2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, 

використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності. 

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. 

4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до 

юної особистості, інтерактивного здобування знань. 

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями. 

6. Удосконалення методики НУШ на уроках та в позаурочний час. 

7. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма. 

8. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів. 

9. Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної 

діяльності. 

10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів. 

11. Спрямовувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок. 

12. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення 

педагогічної науки. 

13. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. 

14. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань. 

15. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів. Розвиваючи при цьому творчі здібності учнів. 

16. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають. 

17. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і 

традицій свого народу. 

 

 

 



Вересень 

І засідання 

Тема. Нова парадигма освіти у глобальному світі 
Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє. 

Гордон Драйвен, Джаннет Вос 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових 

класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік. 

Голова м/о 

 

2. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів 

початкових класів і вихователів ГПД на 2021-2022 н. р. 

ЗДНМР, 

голова м/о 

3. Актуальний інструктаж. 
Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2021-

2022 навчальному році:  

  Лист Міністерства освіти і науки України від 11. 08. 2020 р. № 1/9-

430  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році»  

   Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у  

  2021-2022 навчальному році (додаток до листа Міністерства 

освіти і науки України від 11. 08. 2020 р. № 1/9 - 430) 

  Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.  

 Інструкція щодо заповнення класного журналу у початкових класах 

   Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2020 р. 

   № 1096 «Про внесення змін щодо заповнення Класного журналу 

учнів початкових класів Нової української    школи» 

 

голова м/о 



 Указ Президента України №31/2020 “Про оголошення 2021-2022        

навчального року Роком математичної освіти в Україні” 

 Лист МОН України “Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для 

використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році” від 

22.07.2020 № 1/9-394 

 Як проводити “коригувальне навчання” на початку року – методичні 

рекомендації МОН 

4 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. ….. 

5. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості 

організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі. 

….. 

 

Листопад 
ІІ засідання 

Тема. Дистанційне навчання у початковій школі 

В умовах промислової революції та швидкості революції інформаційної 

 вчителі та освітні заклади є важливими,  

оскільки мають підготувати майбутнє покоління до змін. 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1.  Цифровий калейдоскоп «Електронні освітні ресурси для Нової 

української школи» 

….. 

https://drive.google.com/file/d/1JgfXtHMc6RlAmZp1nH_LM2es_TCGiiRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgfXtHMc6RlAmZp1nH_LM2es_TCGiiRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgfXtHMc6RlAmZp1nH_LM2es_TCGiiRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgfXtHMc6RlAmZp1nH_LM2es_TCGiiRE/view?usp=sharing
https://nus.org.ua/news/yak-provodyty-koryguvalne-navchannya-na-pochatku-roku-metodychni-rekomendatsiyi-mon/?fbclid=IwAR3uaT2xs_NjafOngC2Dst02fKpv8a5LtUqNExEetdoAVsGU3zWAV5uw1sM
https://nus.org.ua/news/yak-provodyty-koryguvalne-navchannya-na-pochatku-roku-metodychni-rekomendatsiyi-mon/?fbclid=IwAR3uaT2xs_NjafOngC2Dst02fKpv8a5LtUqNExEetdoAVsGU3zWAV5uw1sM


2. Методичний лекторій «Форми та методи подання освітнього 

матеріалу в умовах дистанційного навчання».  

….. 

3.  Практичне заняття «Інструменти для зворотнього зв’язку під 

час дистанційного навчання ». 

….. 

 

4. Виступ-доповідь «Домашні завдання та уроки онлайн — нові 

цифрові інструменти для ефективного управління навчанням» 

…. 

5. Розроблення пам’ятки «Навчаю дистанційно!» члени м/о 

 

Січень 
ІІІ засідання 

Безумство — діяти по-старому і чекати на нові результати. 

А. Енштейн 

Тема. Інноваційні технології у освітній діяльності 

 
№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Панорама роздумів «Інноваційні технології: доцільність та 

практичне застосування у освітній діяльності» 

 

члени м/о 

2.  З досвіду роботи «Кейс-технологія в освітньому просторі»  
 



3.  Майстер-клас «Простір освітніх лайфхаків: LEGO--TANGRAM 

в інклюзивному середовищі» 

 

 

4. Обмін досвідом «Комікс — онлайн-сервіси для створення 

яскравих історій для будь-якого уроку» 

 

5. Інформаційна трибуна «Воркшоп як інноваційна освітня 

технологія» 

 

6.   
 

Березень 
 

ІY засідання 

Тема. Освітня гейміфікація в контексті 

 Нової української школи» 
«Без гри не має і не може бути повноцінного розумового розвитку» 

В. О. Сухомлинський 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1.  Круглий стіл «Гра як інструмент: що таке гейміфікація?» 

 

 

2. Практичне заняття «MOBILE LEARNING  при вивченні 

природничо-математичних дисциплін у початковій школі». 

 



3. Практикум «Підвищення ефективності навчання предметів 

гуманітарного циклу через онлайн-платформу Vchy.ua» 

 

4.  «Веб-квест як сучасний метод формування творчої особистості». 
 

5. Експрес-огляд «Онлайн-інструменти для створення навчального 

відео та скринкастів». 

члени м/о 

6. Затвердження завдань Державної підсумкової атестації для учнів 

4 класу. 

члени м/о 

7. Відкриті уроки. Обмін досвідом. члени м/о 

  
Травень 

 

Y засідання 

Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання  

вчителів початкових класів  

за навчальний рік 
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 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1.  Звіт керівника м/о про підсумки роботи за рік. голова МО 



2. Звіт членів м/о про навчання на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, 

інтернет-марафонах. 

члени МО 

3. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та 

ДПА учнів 4-х класів. 

члени м/о 

4.   

5. Підсумок – звіт роботи методичного об’єднання вчителів 

початкових класів. 

голова м/о 

6. Панорама ідей «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів.  

голова та члени м/о 

 


