
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     План   роботи 
методичного  об’єднання 

вчителів   3-іх  класів 



Методична  проблема 

МО вчителів 3-іх класів: 

 
 

«Впровадження сучасних 
педагогічних технологій в 
освітній  процес з метою 

формування ключових 
компетентностей учнів» 

 



          Відомості про членів  

              МО вчителів 3-х класів 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Клас Стаж Заклад, який закінчив Рік 

атес- 

тації 

Категорія, 

звання 

Посада 

1 Бакус 

Галина 

Ярославівна 

3-Г  22 р. Прикарпатський 

університет імені Василя 

Стефаника 

2021 Спеціаліст 

вищої категорії, 

вчитель-

методист 

вчитель   поч. кл. 

2  Волощук 

 Віра 

 Мирославівна 

3-Б 23 р. Тернопільський національний 

педагогічний  університет 

імені    Володимира Гнатюка 

2020 Спеціаліст 

вищої категорії,  

старший    

вчитель 

вчитель  поч. кл. 

3  Марчук 

 Ірина 

 Ярославівна 

3-А 11 р. Рівненський державний 

гуманітарний університет 

2022 Спеціаліст 

другої категорії 
вчитель поч. кл. 

4 Підкович 

Галина  

Романівна 

3-В 33 р. Тернопільський національний 

педагогічний  університет 

імені    Володимира Гнатюка 

2020 Спеціаліст 

вищої категорії,  

вчитель- 

методист 

вчитель  поч. кл. 

5 Стефанчук 

Катерина 

Миколаївна 

3-ті 
класи 

4 р. Уманський державний 

педагогічний  університет 

імені Павла Тичини  

 Спеціаліст вихователь 

ГПД 



Педагогічні проблеми вчителів 3-іх класів 

 № 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  

по   батькові 

 

Тема 

1. Бакус 

Галина 

Ярославівна 

Розвиток критичного мислення в учнів 

початкових класів засобами, методами і 

прийомами проєкту «Інтелект України» 

2. Волощук 

Віра 

Мирославівна 

Розвиток критичного мислення 

на уроках курсу «Я досліджую світ» 

3. Марчук 

 Ірина 

 Ярославівна 

Розвиток пізнавальної активності 

молодших школярів в умовах 

модернізації початкової освіти 

4. Підкович 

Галина  

Романівна 

Формування творчої особистості  

учня початкових класів через 

креативність 
 

5. Стефанчук 

Катерина 

Миколаївна 

Ігрова діяльність як засіб  

активізації творчих здібностей  

молодших школярів 

 

 



Графік проведення відкритих уроків та виховних 
заходів вчителями МО 3-іх класів 

 
   № 

п/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по                  батькові 

 

Майстер-клас 

 

Виховні заходи 

   1. Бакус 

Галина 

Ярославівна 

Створення і проведення  

квест-уроку 

Україна колядує 

Екоказка 

2. Волощук 

Віра 

Мирославівна 

Інтерактивні форми організації 

навчальної діяльності 

третьокласників на уроках 

математики 

Свято до Дня рідної мови 

Свято весни 

3.  Марчук 

 Ірина 

 Ярославівна 

Інструменти формувального 

оцінювання третьокласників 

  «Хай буде в Україні мир!» 

Свято книги 

4. Підкович 

Галина  

Романівна 

Організація діагностики та 

контролю знань засобами 

комп'ютерного тестування 

   «Різдво в Україні» 

    Свято матері 

 5. Стефанчук 

Катерина 

Миколаївна 

Ігрові методики проведення 

занять на групі продовженого 

дня 

Квест до Дня Соборності України 



 

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  

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

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

Голова МО  

3. Обговорення та затвердження календарно-тематичного планування уроків 

на 2022-2023 навчальний рік. 

Заступник директора з НВР, 

члени МО 

4. Ознайомлення з особливостями оцінювання навчальних досягнень учнів 

третіх класів. 
Члени МО 

5. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища під час  

офлайн або онлайн навчання. 

Члени МО  



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  

 

 

7. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 

третіх і четвертих класів НУШ. 

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
https://nus.org.ua/news/yak-provodyty-koryguvalne-navchannya-na-pochatku-roku-metodychni-rekomendatsiyi-mon/?fbclid=IwAR3uaT2xs_NjafOngC2Dst02fKpv8a5LtUqNExEetdoAVsGU3zWAV5uw1sM


Листопад - грудень 
ІІ засідання 

 

Тема. «Предметний інтенсив» 
   

«Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там де ви є.» 

В. О. Сухомлинський 
№ ЗМІСТ Відповідальний 

1. Круглий стіл "Інтегровані уроки в освітньому процесі". 

 

Члени МО 

   2. Обмін досвідом "Створення і проведення квест-уроку". 

 

 

Бакус Г. Я.  

   3. "Інструменти формувального оцінювання третьокласників". 

 

Марчук І. Я. 

   4. "Організація діагностики та контролю знань засобами 

комп'ютерного тестування". 

 

Підкович Г. Р.  

   5. Консультативна п’ятихвилинка «Самооцінювання і 

взаємооцінювання учасників освітнього процесу» 

 

Члени МО 

6. "Інтерактивні форми організації навчальної діяльності 

третьокласників на уроках математики". 

 

Волощук В. М. 



Січень-лютий  
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» Бакус Г. Я. 

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

яскравих історій для будь-якого уроку» 
Волощук В. М. 

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

особистості». 
Члени МО 



 
Березень-квітень  

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. Практикум «Підвищення ефективності навчання через 

застосування онлайн-платформи Kahoot» 
Марчук І. Я.  

3. Використання ігор під час проведення «Ранкового кола». Підкович Г. Р.  

4. Ігрові методики проведення занять на групі продовженого 

дня. 
Стефанчук К. М. 



Травень 
V засідання 

 

Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною,  

в найвищому розумінні цього слова, як праця, в яку віриш і любиш. 

 

Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання  

та групи продовженого дня за навчальний рік 
№  

ЗМІСТ 

 

Відповідальний 

1.  Звіт керівника МО про підсумки роботи за рік. голова МО 

    2. Звіт членів МО про навчання на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, 

інтернет-марафонах… 

члени МО 

3. Підсумок – звіт роботи методичного об’єднання вчителів 

початкових класів та вихователів груп продовженого дня 

голова  МО 

 4. Панорама ідей «Складання перспективного плану роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів та 

вихователів груп продовженого дня на наступний рік» 

голова та члени МО 

 

 


