


Селятинський 33СО І-III ст. їм. О. Зайця 
працює над науково-методичною проблемою:

«Впровадження інноваційних 
технологій, спрямованих на

розвиток творчих 
компетентностей особистості 

♦як універсальний життєтворчий 
ресурс освіти XXI століття»



Науково-методична проблема, над якою працює
методичне об'єднання:

«Впровадження
■ V /  ■ V#інноваційних технологій як 

засіб розвитку творчої
особистості».

♦



нформація про членів методичного об'єднання

Спеціальність 
за дипломом

Категорія,
педзвання

батькові
Юрнюк

Романна

класовод 
1 класу

Ярославівна
класовод 
2 класу

Дмитрівна

Вчитель 
початкових 

класів та 
українознавства 

Вчитель 
початкових 

класів

10
років 

33 роки

Спеціаліст 
II категорії

спеціаліст
вищої

категорії



формація про членів методичного об'єднання
Прізвище,

ім'я,
по-

батькові

Посада
Спеціальність 
за дипломом

Стаж
Категорія,
педзвання

Федорчак
Алла
Павлівна

класовод 
3 класу

Вчитель
початкових

класів

37
років

спеціаліст

Штефура
Тетяна
Василівна

класовод 
Д класу

Вчитель 27 спеціаліст 
початкових років вищої 

класів категорії,
старший
вчитель



Інформація про членів методичного об’єднання

Прізвище,
ім'я,

по-
батькові

Посада
Спеціальність 
за дипломом

Стаж
Категорія,
педзвання

Бойчак
Христина
Миколаївна

вихова
тель ГПД

Вчитель
початкових

класів,
вихователь

гпд

2 роки спеціаліст



Інформація про членів методичного об’єднання
Прізвище,

ім'я,
по-

батькові

Посада
Спеціальність 
за дипломом

Стаж
Категорія,
педзвання

Жмурик
Юлія
Петрівна

вихователь
ГПД,

практичний
психолог

навчається 1 рік

Кравченко
Інна
Вікторівна

асистент
вчителя

Дошкільна
освіта

(логопедія)

1 рік спеціаліст



Інформація про членів методичного об’єднання

Прізвище,
ім'я,

по-
батькові

Посада
Спеціальність 
за дипломом

Стаж
Категорія,
педзвання

Заєць
Мар'яна
Юріївна

вихова
тель ГПД, 
вчитель 

індивідуа
льного 

навчання

Вчитель
початкових

класів

6 років спеціаліст



еми, над якими поглиблено працюють педагоги

Прізвище, ім’я, 
по-батькові

Тема

Юрнюк Романна 
Ярославівна

Розвиток творчих компетентностей молодших 
школярів на уроках української мови.

Генцар Ганна 
Дмитрівна

Розвиток творчих компетентностей молодших 
школярів на уроках математики.

Ф едорчак Алла 
Павлівна

Розвиток творчих компетентностей молодших 
школярів на уроках курсу «Я дослідж ую  св іт» .

Ш тефура Тетяна Розвиток творчих компетентностей молодших 
Василівна школярів на уроках природознавства.



еми, над якими поглиблено працюю ть педагоги
Прізвище, ім'я, 
по-батькові

Тема

Кравченко 
Інна Вікторівна

Розвиток індив ідуальних зд ібностей  дитини в 
умовах інклюзивного навчання.

Ж мурик Юлія 
Петрівна

Розвиток худож ніх зд ібностей вихованців ГПД 
засобами нетрадиційного малювання.

Бойчак Христина 
Миколаївна

4

Патріотичне виховання молодших школярів.

Заєць Мар’яна 
Юріїв на

Розвиток творчих компетентностей дитини в 
умовах індивідуального навчання.



Тематика засідань
етодичного об'єднання 
вчителів початкових

класів
та вихователів ГПД 

на 2020-2021
навчальний рік



Тема. Організація роботи шкільного методичного об'єднання
класово дів на 2020/2021н. р.

Форма проведення. Педагогічне коло
Мета. Вивчити основні нормативні документи, що 
регламентують функціонування початкової школи; 
обговорити виконання плану роботи методичного 
об’єднання за 2019-2020 н. р. та затвердити план роботи 
на 2020-2021 н.р.; розглянути методичні рекомендації 
щодо проведення першого уроку; проаналізувати 
н ач альн і програми, підручники, зошити.

Засідання шкільного методичного об’єднання
класово дів № 1



Тема. Освітнє середовище як чинник розвитку особистості 
учня.
Форма проведення. Педагогічні гостини. Засідання класоводів 
2-3 класів Селятинської ОТГ.
М ет а. Розширити знання педагогів щодо запровадження 
НУШ (освітнє середовище, інтегроване навчання, осередки, 
І_ЕОО); підвищити професійну компетентність учителів; сприяти 
розмітку творчої активності педагогів, виховувати інтерес 
до самовдосконалення.

Засідання шкільного методичного об'єднання
кла сов о дів № 2



Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти 
початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь
Форма проведення. Методичні посиденьки

Засідання шкільного методичного об'єднання
класово дів № З

Мета. Вивчати досвід щодо впровадження Державного 
стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній 
галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, 
підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну 
компетентність; удосконалювати освітній процес у початковій 
ііЛЬлі; організувати участь молодших школярів у творчих 
конкурсах, олімпіадах; виховувати інтерес
до самовдосконалення, пізнання нового.



Засідання шкільного методичного об’єднання
класоводів № 4

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової 
української' школи. Математична освітня галузь.
Форма проведення. Методичний аукціон.
Мета. Обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітній 
процес інтерактивних форм організації навчальної діяльності 
молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія: 
«перевернуте навчання»; педагогічна технологія 5ТЕМ як засіб 
реформування освітньої системи України; критичне мислення 
молодших школярів на уроках математики; математичні поняття і 
закономірності в проектній діяльності. Сприяти розвитку творчої 
активності педагогів, підвищувати їх теоретичну^ методичну, 
пратичну компетентність; удосконалювати освітній процес у 
початковій школі; виховувати інтерес до самовдосконалення, 
пізнання нового.



V

Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік
Форма проведення. Методичний марафон
Мета. Підвести підсумки роботи методичного 
об’єднання вчителі початкових класів та вихователів 
ГПД за 2020-2021 навчальний рік, заслухати звіти 
вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, скласти 
перспективний план роботи м/о на наступний 
навчальний рік.

Засідання шкільного методичного об'єднання
класово дів № 5
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