
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План роботи 

методичного об’єднання 

вчителів 4-их класів 



   Методична проблема  

МО вчителів 4-их класів: 

 
 

« Технології розвитку 

критичного мислення  

четвертокласників» 



 

  
№ 

п/п 

 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

 

Клас 

 

Стаж 

 

Навчальний 

заклад, який 

закінчив 

 

Спеціал ьність 

 

Кваліфікацій на 

категорія, 

звання 

 

Курси 

підвище 

ння 

кваліфік 

ації 

 

Планова 

атестація 

1. Бондарчук 

Людмила 

Григорівна 

 

4-А 

 

32 р. 

Львівське 

педучилище, ЛНУ 

ім. І.Франка 

 

вчитель  

початко вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«учитель- 

методист» 

 

2018 р. 

 

 

2023 р. 

2. Коваль 

Олександра 

Богданівна 

 

4-В 

 

34 р. 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В.Стефаника 

 

вчитель  

початко вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«учитель- 

методист» 

 

2018 р. 

 

 

2023 р. 

3. Коцюк  

Марія 

Богданівна 

 

4-Б 

 

45 р. 

Коломийське 

педучилище, ЛНУ 

ім. І.Франка 

 

вчитель  

початко вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«учитель- 

методист» 

 

2018 р. 

 

 

2025 р. 

4. Митюк 

Наталія 

Степанівна 

 

4-Г 

 

33 р. 

Терно́пільський 

націона́льний 

педагогі́чний 

університе́т і́мені 

В. Гнатюка́ 

 

вчитель 

 початко вих 

класів 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«старший 

учитель» 

 

 

  2020 р. 

 

 

2027 р. 

 

5. Рудницька 

Анна 

Романівна 

       



 
Відомості про членів МО вчителів 4-х класів.  

Педагогічні проблеми вчителів 4-их класів  

 № 

п/

п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Педагогічна проблема 

1. Бондарчук Людмила 

Григорівна 

Застосування технологій критичного   

мислення на уроках української мови 

2. Коваль Олександра 

Богданівна 

Формування критичного мислення на 

уроках ЯДС 

3. Коцюк Марія 

Богданівна 

Сучасні освітні тенденції:медіа- 

грамотність та критичне мислення 

          

4. 

Митюк Наталія 

Степанівна 

Розвиток критичного мислення, як один  

із аспектів реалізації компетентнісно-

орієнтованого навчання 
 

        

5. 
Рудницька Анна 

Романівна 

Розвиток критичного мислення 

засобами інтерактивних технологій 

навчання на уроках ЯДС (Укр.мова) 



                
               План засідань МО 
                               Серпень – вересень- жовтень 

І засідання 

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2022-2023н.р. 

 

№ 

 

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 
 

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

вихователя ГПД за попередній навчальний рік. 

Голова МО 

Митюк Н.С 

2. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання 

вчителів третіх класів  на 2022-2023 н. р. 

Голова МО  

Митюк Н.С 

 

 

3. Обговорення та затвердження календарно-тематичного планування 

уроків на 2022-2023 навчальний рік. 

Голова МО,  

Митюк Н.С., 

  члени МО  

 

4. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р.(Лист МОН від 

19.08.2022 р.№1/9530-22 

Коцюк М.Б. 



 

. Актуальний інструктаж. 

Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 

2022-2023 навчальному році: 

✓ Оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти та їх 

фіксація на носіях зворотнього зв’язку між учасниками освітнього 

процесу(Лист МОН від 19.08.2022 №1/9530-22) 

✓ Ознайомлення із змінами щодо фіксації результатів оцінювання 

діагносту вальної роботи у Класному журналі з урахуванням 

рекомендацій обраної освітньої програми й затвердженого на 

засіданні серпневої педради способу:вербально або рівнево 

(інструктивно-методичні рекомендації від 19.08.2022 р.) 

✓ Ознайомлення з плануванням тематичного оцінювання з 

української мови у 4 класі,із зведеною орієнтованою таблицею 

видів усних і  письмових перевірок(інструктивно-методичні 

рекомендації від 19.08.2022 р.) 

✓ Ознайомлення з орієнтованою кількістю тематичних діагносту 

вальних робіт з математичної та природничої освітньої галузі у 4 

класі (інструктивно-методичні рекомендації від 19.08.2022 р.) 

✓ Як проводити “коригувальне навчання” на початку року – 

методичні рекомендації МОН 

 

Голова МО 

Митюк Н.С 

 

 

5 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: Оцінювання результатів навчання здобувачів 

початкової освіти  
 

 

 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Доповідь «Формувальне оцінювання,сучасні вимоги до 

успішного навчання» 

Рудницька А.Р. 

2. Практичне заняття «Інтерактивні інструменти 

формувального оцінювання» 

Митюк Н.С. 

3. Виступ-доповідь «Система оцінювання навчальних 

досягнень учнів,як чинник мотивації навчальної діяльності» 
Коцюк М. Б. 

4. Обмін досвідом «Формувальне оцінювання у практиці 

педагогів методичного об’єднання» 

Члени МО 



Січень-лютий -березень 
ІІІ засідання 

«Безумство — діяти по-старому і чекати на нові результати» 

А. Енштейн 

 

Тема: Секрети цікавого навчання. Інноваційні технології у 

освітній діяльності 
 

 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Доповідь «Формування інфомедійної грамотності на уроках» Коцюк М.Б. 

2. Майстер-клас «Як використовувати програмний засіб 
MozaBook та портал MozaWeb» 

Коваль О.Б. 

3. Практичне заняття «Приклади цифрових 

інструментів.Сервіси для створення 

вікторин,опитувальників,онлайн-тестувань» 

Митюк Н.С. 

4. Обмін досвідом «Створення відео контенту для організації 

дистанційного навчання» 
Члени МО 



 
Квітень - травень 

ІY засідання 

 

   Тема: Предметний інтенсив  

  

№ 

 

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 

1. Майстерня вчителя «Методичні фішки для уроків гуманітарного 
циклу» 

Рудницька Г.Р. 

2. Практикум «Підвищення ефективності навчання на уроках 

математики через онлайн-платформу Vchy.ua» 
Члени МО 

3. Творча лабораторія вчителя «Логіка. Гурток «Кмітливчик». 
Доцільність проведення» 

Митюк Н.С. 

4. Обмін досвідом «Гурткова робота.  

Народознавчий гурток «Живиця» 
Бондарчук Л.Г. 



 


