
Тематика засідань методичного об'єднання вчителів початкових 

класів на 2016-2017 н.р. 

Засідання 1 ВЕРЕСЕНЬ 

1. Аналіз роботи  за 2015-2016 навчальний рік.( Звіт. Голова МО.) 

2. Обговорення і затвердження плану роботи на поточний навчальний рік. 

( Обговорення , члени МО). 

3. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів. (Круглий стіл. 

Члени МО). 

Завдання  членам МО 

1. Опрацювати рекомендації щодо організації навчально – виховного 

процесу в початкових класах на 2016-2017 навчальний рік. 

2. Активно приймати участь у шкільних та районних конкурсах. 

Засідання 2. ЛИСТОПАД 
1. Розвиток соціальної компетентності школярів у сучасній школі.  

( Доповідь. Музика А.В.) 

2.Наступність початкової та середньої ланки . Адаптація учнів до 5 класу.  

( Банк ідей. Члени МО). 

3. Обмін ідеями , думками досвідом роботи . ( Круглий стіл. Члени МО) 

Завдання членам МО 

1. Дотримання вимог щодо оформлення письмових робіт з математики  і 

української мови. 

2. Контроль ведення щоденників та зошитів.  

3. Використовувати роздатковий  дидактичний матеріал для розвитку 

творчого мислення учнів. 

4. Слідкувати за дієвістю куточків для батьків. 

Засідання 3. СІЧЕНЬ 

1. Аналіз результатів контрольних робіт учнів 2- 4 класів з основних 

дисциплін. ( Обговорення. Члени МО) 

2. Аналіз ведення ділової документації згідно змін , оприлюднених на сайті 

МОН 11 серпні 2016 року.( Обговорення. Члени МО) 

Завдання членам МО 

1. Ретельно відпрацювати зміст навчального матеріалу , проводити 

повторення , систематизацію та закріплення вивченого. 

2. Систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з 

питань підвищення професійної майстерності. 

Засідання 4. БЕРЕЗЕНЬ 

1. Аналіз та обговорення відкритих уроків . Мета відвідування  : 

« Дотримання методичних рекомендацій із навчальних уроків 1- 4 класів в 

2016-2017 н.р.» ( Круглий стіл. Члени МО). 

2. Питання наступності початкової та середньої освіти. ( Підсумки роботи . 

Члени МО) 

3. Завдання членам МО 

1. Скласти графіки проведення річних контрольних робіт для перевірки 

якості засвоєння програми. 

2. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми і такими , що 

мають суттєві прогалини у знаннях. 

Засідання 5. ТРАВЕНЬ 
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основних наук. ( Звіт. Голова 

МО). 

2. Виконання програми з предметів. ( Звіт. Члени МО). 

3. Підсумки роботи МО за 2016-2017 н.р. ( Підсумки . Голова МО). 



Тематика засідань методичного об'єднання вчителів 

 природничо – математичного циклу  на 2016-2017 н.р. 

 

Засідання 1. СЕРПЕНЬ 

Форма проведення – засідання  
1. Підведення підсумків роботи за 2015-2016 н.р. 

2. Затвердження плану роботи на поточний рік. 

3. Опрацювання матеріалів концепції оптимізації. 

4. Підготовка матеріалів до шкільних олімпіад. 

Засідання 2. ЛИСТОПАД 

1.Форма проведення – ділова гра. 

1. Інтелект на уроці – «за» та «проти». 

2. Ділова гра – перевага над традиційними методами . 

3. Підготовка до ІІ етапу олімпіад. 

Засідання 3. БЕРЕЗЕНЬ 
Форма проведення - методична дилема 

1. Проведення моніторингу по предметах. 

2. Презентація роботи молодого спеціаліста. 

3. Підготовка матеріалів до ДПА. 

                                                Засідання 4 . КВІТЕНЬ 

Форма проведення – засідання. 

1. Затвердження матеріалів ДПА. 

2. Результативність моніторингів , зрізів , олімпіад. 

3.  Пошук ефективності навчального процесу. 

 

Тематика засідань методичного об'єднання вчителів 

 суспільно – гуманітарного циклу  на 2016-2017 н.р. 

                                               Завдання вчителям даного МО 

1.Підвищувати рівень педагогічної обізнаності вчителів. 

2.Опанувати сучасні методики діагностування учнівської успішності. 

3. Залучати вчителів до розробки підручників, посібників , авторських програм 

, курсів, написання статей фахової спрямованості. 

                                            Засідання 1 . ВЕРЕСЕНЬ 
1. Опрацювання інструктивних листів . 

2. Про критерії оцінювання. 

3. Підготовка до ЗНО  та ДПА . 

4. Затвердження плану роботи методичних об'єднань ( обговорення 

завдань). 

Засідання 2. ЖОВТЕНЬ 
1. Затвердження завдань шкільних олімпіад. 

2. Обмін думками про адаптацію учнів 10 та 5 класів до роботи. 

3. Обмін думками про діагностування учнівської успішності при передачі 

досвіду особистості через громадянське суспільство. 

Засідання 3 . СІЧЕНЬ 

1.Про підсумки шкільних та районних олімпіад , конкурсів,      

   директорських контрольних робіт та зрізів знань. 

2.Обговорення відкритих уроків. 

3. Підготовка до ДПА та ЗНО ( через повторення) 

4. Звіт кожного вчителя про друковану продукцію. 

Засідання 4.  ТРАВЕНЬ 

1. Конференція : « Самооцінка школяра». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів 

суспільно –гуманітарного циклу. 

 

Протягом року вчителі прагнули підвищити рівень обізнаності дітей зі свого 

предмета. Через сучасні педагогічні продуктивні методики , техніки, прийоми 

та способи результативного навчання примушувати учнів глибок вивчати та 

практично використовувати вивчене. Творча робота учнів : проекти, реферати, 

розгорнуті відповіді, участі у конкурсах, оглядах, активізували творчу 

діяльність дітей. Вчителі спонукали учнів бути готовими до продуктивних змін. 

Вони прагнули продовжити вчити дітей орієнтуватися в інформаційному потоці 

. При вивченні теоретичного матеріалу на уроках педагоги розвивали гнучке 

критичне мислення. При проведенні на засіданнях педагогічних дискусій , 

методичних діалогів прагнули прийти до єдиного : як навчити учнів самостійно 

та якісно здобувати нові знання і продуктивно мислити. 

Результативність роботи учнів така : 

Плосконос О.А. – 3 місце  в районі ( 5 клас, Конанчук Юлія – Яцик). 

Голуб О.М. – 1 місце в районі ( 5 клас , Смаровоз Анастасія – « Співограй») 

Ярмолич С.М. – 2 місце в районі  ( 11 клас – Аранська Ілона – Яцик) 

Сільченко Л.О. – проводить уроки мужності , використовує матеріали 

місцевого музею, участь у «Вчитель року» з історії. 

Писаренко А.В. – написано роботу на районний конкурс «Розповім про 

подвиг». 

Кривобок С.А. – 1 місце в районній олімпіаді з іноземної мови  ( Аранська 

Ілона – 11 клас). 

 Атестувалися Ярмолич С.М. та Сільченко Л.О. . Було проведено 7 

відкритих уроків , 10 відкритих заходів . Проведено 2 предметних тижні : з 

української мови та правознавства. Проведено конкурси малюнків , поробок до 

Шевченківських днів . Згідно графіків проводились зрізи знань та директорські 

контрольні роботи . Вчитель Писаренко А.В. проводила з 6 учнями 5 класу 

додаткові завдання з російської мови. 

 

 

 

Керівник методичного об'єднання                    А.В.Писаренко  


