
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     План   роботи 
методичного  об’єднання 

вчителів   2-их  класів 
 

Керівник МО 

Головень С.І. 

Розглянуто на засіданні МО 

 вчителів початкових класів 



 



Методична  проблема 

МО вчителів 2-их класів: 

 
 

«Впровадження інноваційних 
педагогічних технологій в 
освітній  процес з метою 

формування ключових 
компетентностей учнів» 

 



          Відомості про членів  

              МО вчителів 2-х класів 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Клас Стаж Заклад, який закінчив Рік 

атес- 

тації 

Категорія, 

звання 

Посада 

1  

Балабух 

Галина 

Василівна 

2-В  38 р. Дрогобицький державний 

університет 

 

2020     Спеціаліст  

вищої категорії 

старший вчитель, 

вчитель-методист 

вчитель 

поч. кл. 

2 Гарматій 

Олена 

Стефанівна 

2-А  36 р.         Львівське педагогічне  

училище 

2020    Спеціаліст  

 14    розряду,  

 старший вчитель 

вчитель 

поч. кл. 

3 Головень 

Світлана 

Іванівна 

2-Б 32 р. Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

2021         Спеціаліст  

  вищої категорії, 

 старший вчитель, 

вчитель-методист 

вчитель

поч. кл. 

4 Погорілець 

Галина  

   Ярославівна 

2-Г  39 р. Дрогобицький педагогічний 

інститут імені І. Франка 

2018 Спеціаліст 

вищої категорії,  

 старший вчитель  

вчитель 

поч. кл. 

5   Церковна 

  Олена 

  Григорівна 

2-гі 
класи 

2 р. Херсонський державний 

університет 

  вихо-

ватель 

ГПД 

Вчитель 

малюва

ння 



Педагогічні проблеми вчителів 2-іх класів 

 № 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  

по   батькові 

 

Тема 

1. Балабух 

Галина 

Василівна 

Формування позитивної мотивації 

молодших школярів засобами 

критичного мислення 

2.   Гарматій 

Олена 

  Стефанівна 

Розвиток критичного мислення 

на уроках курсу «Я досліджую світ» 

3. Головень  

Світлана 

Іванівна 

Розвиток критичного мислення учнів 

початкових класів засобами, методами та 

прийомами проєкту «Інтелект України» 

4. Погорілець 

Галина  

Ярославівна 

Актуалізація пізнавальної діяльності 

учнів молодших класів на уроках 

математики 
 

5. Церковна 

Олена 

Григорівна 

Оцінювання навчальних досягнень 

молодших школярів на уроках 

образотворчого мистецтва 

 

 



Графік проведення відкритих уроків та виховних 
заходів вчителями МО 2-их класів 

 
   № 

п/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по                  батькові 

 

Майстер-клас 

 

Виховні заходи 

   1. Балабух 

Галина 

Василівна 

Мотивація навчальної 

діяльності та розвиток 

критичного мислення на уроках 

математики 

грудень 

Свято «Рідній матінці 

вклонімось!» 

2. Гарматій 

Олена 

Стефанівна 

 «Ми маленькі козачата, вірні 

доні та сини» 

3.  Головень  

Світлана  

Іванівна 

Розвиваємо творчу та 

пізнавальну діяльність учнів   

засобами критичного мислення 

на уроках «Я пізнаю світ», 

листопад 

«Хай буде в Україні мир!» 

вересень 

«В гості до казки» 

 грудень 

  

 

4. Погорілець 

Галина  

Ярославівна 

Розвиток пізнавальної            

діяльності засобами 

критичного мислення на 

уроках «Я досліджую світ» 

«Як територія може 

стати домівкою» 

«В Україну завітав 

Великдень» 

 5.    Церковна 

    Олена 

    Григорівна 

 

Емоційний розвиток уяви 

молодших школярів 

засобами образотворчого 

мистецтва 

Конкурс дитячого 

малюнку « Вчитель очима 

дітей» 

жовтень 



План засідань МО 
Вересень- жовтень 

     І засідання 

Тема:  Освіта України в умовах дії правового режиму  воєнного стану 

 

№ 
 

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 

 

   1. Аналіз роботи методичного об’єднання  вчителів  і   вихователів 

ГПД за попередній навчальний рік. 

Голова МО 

Виконано 

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

початкових   класів і вихователів ГПД на 2022-2023 н. р. 

Голова МО  

Виконано 

  

3. Обговорення та затвердження календарно-тематичного планування уроків 

на 2022-2023 навчальний рік. 

Заступник директора з НВР, 

члени МО 

Виконано 

4. Ознайомлення з особливостями оцінювання навчальних досягнень учнів 

других  класів. 
Члени МО 

Виконано 

5. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища під час  

офлайн або онлайн навчання. 

Члени МО 

Виконано 

 



6. Актуальний інструктаж. 

Нормативно-правові документи щодо організованого початку 2022-2023 

навчального року:  

✓ Лист Міністерства освіти і наук України від 19 серпня 2022 р. №1/9530-

22  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2022/2023 навчальному році». 
✓ Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих МОН України для використання у 

початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою. 
✓ Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 

1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 

2022/2023 н. р.». 
✓ Методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення 

першого уроку в 2022-2023 навчальному році. 

✓ Як проводити “коригувальне навчання” на початку

 року – методичні   рекомендації МОН 

 

Голова МО  

Виконано 

 

 

7. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 

третіх і четвертих класів НУШ. 

Члени МО 

Виконано 

 

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
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. 

                             Інноваційні технології у освітній діяльності. 
 

 

 
 

 

 

№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Цифровий калейдоскоп «Електронні освітні ресурси для   НУШ»  

2. Виступ-доповідь «Форми та методи подання освітнього       матеріалу 

в умовах дистанційного навчання». 

Члени МО 
Виконано 

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

час дистанційного навчання ». 
Члени МО 
Виконано 

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

цифрові інструменти для ефективного управління навчанням» 

 



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. Круглий стіл «Формувальне оцінювання в початковій школі, 
інструменти його застосування» 

Члени МО 

3. Обговорення методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних доягнень учнів. 

Формування оціночних суджень. Упорядкування слів та фраз 

для формувального оцінювання у вербальній формі. 

Члени МО 

4. Інформаційна трибуна «Воркшоп, як інноваційна освітня 

технологія» 
Члени МО 



 
Квітень - травень 

ІV 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?» Члени МО 

2. Вербальне оцінювання учнів 2 класу. 

Ділимось досвідом. 
Члени МО 

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

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

особистості». 
Члени МО 

 



 


