
 

 

 

План роботи 

методичного об’єднання 

вчителів 3-іх класів 

 
                                               

 

 



                  Методична проблема 

                МО вчителів 3-іх класів: 

 

 

« Технології  розвитку 

критичного мислення 

третьокласників» 
                       

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

 

Клас 

 

Ст

аж 

 

Навчальний 

заклад, який 

закінчив 

 

Спеціал

ьність 

 

 

Кваліфікацій

на категорія, 

звання                  

 

Курси 

підвище

ння 

кваліфік

ації 

 

Планова 

атестація 

 

1. Бондарчук 

Людмила 

Григорівна 

 

3-А 

 

31 

р. 

Львівське 

педучилище, 

ЛНУ ім. І.Франка  

 

вчитель 

початко

вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

«учитель-

методист» 

 

   2018 р. 

 

  

 2023 р. 

 

2. Коваль 

Олександра 

Богданівна 

 

3-В 

 

33 

р. 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В.Стефаника 

 

вчитель 

початко

вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

«учитель-

методист» 

 

   2018 р. 

 

        

 2023 р. 

 

 

3. Коцюк Марія 

Богданівна 

 

3-Б 

 

44 

р. 

Коломийське 

педучилище, 

ЛНУ ім. І.Франка 

 

вчитель 

початко

вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

«учитель-

методист» 

 

  2018 р. 

 

 

  2025 р. 

4. Митюк 

Наталія 

Степанівна 

 

3-Г 

 

32 

р. 

Терно́пільський 

націона́льний 

педагогі́чний 

університе́т і́мені  

В. Гнатюка́  

 

вчитель 

початко

вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

«старший 

учитель» 

 

   

    2020 

р. 

 

 

 2022 р. 



Відомості про членів МО вчителів 3-х класів 
Педагогічні проблеми вчителів 3-іх класів 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

 

 

Тема 

 1. Бондарчук Людмила 

Григорівна 

Розвиток критичного мислення 

 на уроках української мови 

2. Коваль Олександра 

Богданівна 

Розвиток критичного мислення  

на уроках курсу «Я досліджую світ» 

3. Коцюк Марія  

Богданівна 

Розвиток критичного мислення 

 на уроках курсу «Я досліджую світ» 

4. Митюк Наталія 

Степанівна 

Розвиток критичного мислення 

 на уроках математики 



                                 

                        План засідань МО 

 
                      Серпень – вересень- жовтень 
                                     І засідання 
     Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2021-2022н.р. 

 

 

№ 

 

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 

 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів других класів і 

вихователя ГПД за попередній навчальний рік. 

Голова МО 

Коваль О.Б. 

 

2. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання 

вчителів третіх класів і вихователя ГПД на 2022-2023 н. р. 

Голова МО 

Коваль О.Б. 

 

3. Обговорення та затвердження календарно-тематичного планування 

уроків на 2021-2022 навчальний рік. 

Голова МО, члени МО 

Коваль О.Б. 

 

4. Ознайомлення з особливостями оцінювання навчальних досягнень 

учнів третіх класів. 

Коцюк М.Б. 

 

 



. Актуальний інструктаж. 
Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 

2021-2022 навчальному році: 

  Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 р.№ 1/9-

414  «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 17.08. 2021 р. № 1/9 - 414) 

 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Лист МОН України від 30.03.21р. № 1/9 – 174 «Щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 3-4 класів закладів загальної середньої 

освіти» . 

 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» 

 Як проводити “коригувальне навчання” на початку року – 

методичні рекомендації МОН 

 

 

Голова МО 

Коваль О.Б. 

4 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Члени МО 

 

 

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


                              Листопад - грудень 
                                                   ІІ засідання 

 

                      Тема. Дистанційне навчання у початковій школі 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1.  Цифровий калейдоскоп «Електронні освітні ресурси для 

НУШ» 

Члени МО 

2. Виступ-доповідь «Форми та методи подання освітнього 

матеріалу в умовах дистанційного навчання».  

Митюк Н.С. 

3.  Практичне заняття «Інструменти для зворотнього зв’язку 

під час дистанційного навчання ». 
Коваль О.Б. 

 

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

нові цифрові інструменти для ефективного управління 

навчанням» 

Бондарчук Л.Г. 



                                 Січень-лютий -березень 

                  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 МО 

2.  Доповідь «Кейс-технологія в освітньому просторі»  Коваль О.Б. 

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

яскравих історій для будь-якого уроку» 
Митюк Н.С. 

5. Інформаційна трибуна «Воркшоп, як інноваційна освітня 

технологія» 
Члени МО 

                                                                     



   Квітень - травень 
           ІY засідання 

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

                                              В. О. Сухомлинський 

                            Тема. Освітня гейміфікація в контексті НУШ 

 

 

№ 

 

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 

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

2. Практикум «Підвищення ефективності навчання предметів 

гуманітарного циклу через онлайн-платформу Vchy.ua» 
Члени МО 

3. Використання ігор під час проведення «Ранкового кола». Члени МО 

4.  «Веб-квест, як сучасний метод формування творчої 

особистості». 
Члени МО 



 
 

 


