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Науково – методична проблема, над якою працює 
методоб’єднання: 

 
Творче спрямування діяльності вчителів 
на всебічний розвиток юної особистості, 
використання потенційних творчих 
можливостей, інноваційної діяльності.  
 Зміст 

1. Основні напрямки роботи МО 
2. Педрада 
3. Круглий стіл 
4. Майстер-клас 
5. Наші переможці 
6. Тиждень початківця 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

 



  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 
МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 
1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, 

удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи 
індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше 
пов’язувати вивчення рідної мови , математики,  та 
інших предметів  з розвитком  мовленнєвих  і 
пізнавальних умінь та формування національної  
духовності школярів, виховання учня - творця 
відповідно для потреб та запитів суспільства. 

2. Роботу МО спрямувати  на всебічний розвиток юної 
особистості , вдосконалювати методичну культуру 
кожного педагога, використання  його потенційних  
творчих  можливостей , інноваційної діяльності. 

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику 
сучасні освітні технології та інновації. 

4. Працювати над розвитком  в учнів  самостійного  
критичного та креативного мислення , здійснювати  
індивідуальний підхід до юної особистості, 
інтерактивного здобування знань.  

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з 
обдарованими учнями. 

6. Сприяти виробленню в учнів в учнів в учнів  
правильного каліграфічного письма. 

7. Поповнювати «банк ідей» педагогічної творчості  
вчителів . 

8. Всебічно розвивати юну особистість. 
9. Розкривати  творчі здібності  учнів початкових класів. 
10. Проводити предметні  тижні, шкільні олімпіади з 

математики, рідної мови . 
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Виступ на міському методичному об’єднанні  
вчителів початкових класів 

 
«Комп’ютерна презентація – одна з форм 
проведення уроків природознавства та 

громадянської освіти» 

Керівник методоб’єднання  
Каракуша Т. М. 

 

ВСТУП 

 Сьогодні інформаційні технології стали 
невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною 
мірою визначають подальший економічний та 
суспільний розвиток людства. У цих умовах 
революційних змін вимагає й система навчання. Звідси 
можна сказати, що актуальність даного питання має 
місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині 
якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без 
використання засобів і можливостей, які надають 
комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу 
вчителю краще подати матеріал, зробити його більш 
цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити 
їхній інтерес до навчання.  
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 Оскільки, застарілі методи та засоби навчання не 
відповідають нинішнім вимогам сучасного уроку і не 
підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-
технічного прогресу, то це спонукає викладачів до 
впровадження інноваційних методів навчання та 
використання й адаптування цих технологій в 
навчальний процес. 
 Переваги використання ІКТ: 
 підвищенню інтересу й загальної мотивації до 

навчання завдяки новим формам роботи і 
причетності до пріоритетного напряму науково-
технічного прогресу; 

 індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, 
який його задовольняє; 

 об'єктивність контролю; 
 активізація навчання завдяки використанню 

привабливих і швидкозмінних форм подачі 
інформації, змаганню учнів з машиною та з самими 
собою, прагненню отримати вищу оцінку; 

 формування вмінь та навичок для здійснення 
творчої діяльності; 

 виховання інформаційної культури; 
 оволодіння навичками оперативного прийняття 

рішень у складній ситуації; 

5  

 



 доступ учнів до банків інформації, можливість 
оперативно отримувати необхідну інформацію. 

 інтенсифікація самостійної роботи учнів; 
 зростання обсягу виконаних на урок завдань; 
 підвищення мотивації та пізнавальної активності за 

рахунок різноманітності форм роботи, можливості 
включення ігрового моменту  
 

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: 
 Недостатня комп'ютерна грамотність викладача; 
  Відсутність контакту з учителем інформатики; 
 У робочому графіку викладачів не відведено час для 

дослідження можливостей Інтернет; 
 Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну 

структуру занять; 
 Не вистачає комп'ютерного часу на всіх; 
  У розкладі не передбачено час для використання 

Інтернет на уроках; 
  Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням 

ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального 
навчання до наочно-ілюстративних методів  
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Семінар – практикум 
 “Комп’ютерна презентація – одна з форм 

проведення уроків природознавства  
та громадянської освіти  ” 
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Круглий стіл «Використання інтерактивних форм і 

методів роботи в практичній діяльності»
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Педагогічна рада 
Всім відомо, що дитина з бажанням вчиться 

тоді, коли вона є успішною в оточуючому 
середовищі та, як не парадоксально, вміє 
вчитися. Створити ситуацію успіху для кожного 
школяра можливо через формування ключових 
компетентностей І саме нам, учителям, не слід 
забувати слова В.О. Сухомлинського: «Є успіх - є 
бажання вчитися. Особливо важливо це на 
першому етапі навчання. - в початковій школі; де 
дитина не вміє долати труднощі, де невдача 
приносить справжнє горе». Створення ситуації 

успіху породжує радість.Якщо до радості учня 
додати радість батьків, утвориться сімейна 
радість. Ця радість., створена ситуацією успіху, є 
запорукою успіху дитини, досягнення високих 
результатів, суспільне визнання особистості, «ке 
направлене на подальше життя дитини. 

Головне, що слід враховувати кожному 
вчителеві - не гармонійне поєднання звичних, 
традиційних форм роботи з інноваційними. 
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Корисне все, що примусить Дитину «зрозуміти - 
запам’ятати - засвоїти - принести до власної 
ціннісної системи - стати компетентною». 

Сформувати і розвинути мовленнєву 
компетенцію й творчі здібності учнів мені 
допомагає система вправ, творчих завдань, 
спрямованих на формування вміння слухати і 
говорити. Виконуючи їх, діти вчаться вести 
дискусію, змагатися, співпрацювати, будувати 
діалог, складати вірші, казки, загадки. Кожна 
дитина має змогу розкрити свої пізнавальні, 
творчі можливості, нахили, подолати окремі 

вади: замкненість, розгубленість, скутість. 
Володіння умінням учитися програмує 

індивідуальний досвід успішної праці учня, 
запобігає перевантаженню, сприяє 
пізнавальній активності, ініціативі, 
раціональному використанню часу і засобів 
учіння. Не менш важливо, що людина, яка 
звикла самостійно вчитися, не губиться в новій 
пізнавальній і життєвій ситуації, не 
зупиняється, якщо немає готових рішень, не 
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чекає підказки, а самостійно шукає джерела 
інформації, шляхи розв’язання, бо уміння  

вчитися змінює стиль мислення і життя 
особистості. 

 
 

13  

 



Майстер – клас  
“Використання театральної педагогіки в 

навчальному процесі” 

 

 

  

 

 

 

Конкурс знавців української мови імені 
Петра Яцика 
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Міська олімпіада з образотворчого 
мистецтва 
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Проект «З дитинства знай свої права» 
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Плани-конспекти відкритих уроків 

 
Урок розвитку зв’язного мовлення,  

проведений у 3-В класі 
 

Вчитель: Бєлова Н. Г. 

Тема. Усний твір «Осінь». 

Мета. Поглибити уявлення учнів про рідну 
природу, вчити бачити і розуміти прекрасне як в 
природі, так і в житті, в музиці, на картині, 
поезії; 
вчити висловлювати свої почуття і  захоплення 
в усній формі; 
розширювати словниковий запас учнів; 
виховувати любов до природи бережливе 
ставлення до рідного краю. 
 
Обладнання: запис твору П. І. Чайковського 
«Пори року». 

Місце проведення: подвір’я школи, шкільний 
сквер. 
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Хід уроку 
І. Організаційний момент 
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 
1. Загадка 

Щедра гостя знов до нас прийшла, 
Багатий людям врожай принесла. 
Фрукти щиро дарувала, 
Листям землю укривала. 
Хто ж це? (Осінь) 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Вчитель 

- Так, це осінь. Вона завітала до нас на урок, на 
наш незвичайний урок. Ми вирушаємо у світ 
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прекрасного, у світ природи. А допоможе нам 
мистецтво: музика, живопис, поезія.  

- Хто створює музику? (Композитор) 

- Красу форм і кольорів відтворює живопис. Хто 
малює картини? (Художник) 

- Про природу можна розповісти художніми 
засобами та поетичними словами. 

 

3. Розгляд «живих» картин природи про 
осінь. 

- Осінь – ніби справжня художниця, без олівця і 
пензлика розфарбувала дерева, кущі, трави. 
Запросила всіх на свій прощальний карнавал. 

- Який колір осінньої пори найбільше 
повторюється? 

- Скільки відтінків жовтого? (Золотаво-
червоний, бронзовий, від фіолетово-червоних 
до мідних) 

4. Слухання музики про осінь. 

- Які картини викликала музика у вашій уяві? 

- Які почуття побудила мелодія? 
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5. Підсумок.  
- Ми подивилися і послухали, як поети, 
художники композитори змальовують осінь, а 
тепер прийшла наша черга. 
 
ІІІ. Оголошення теми і мети. 
1. Вчитель 
- На сьогоднішньому уроці ми розповімо про 
зміни в природі.  
- В ролі кого ви будете? (письменників) 
 
ІV. Робота з мовним матеріалом. 
1. Завдання 1 
Дібрати близькі за значенням слова: 
барви – кольори, відтінки, фарби; 
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вбрання – одяг, шати, наряд, плаття; 
багряний – яскраво-червоний, мідний, золотаво-
червоний, гарячо червоний, буро-золотий; 
горять – виблискують, сяють, переливаються, 
жевріють, палахкотять 
2. Бесіда за спостереженням. 
- Які барви ви бачите в осінньому сквері? 
- Які дерева, кущі  дивовижно красиві восени? 
- Яке дерево вам найбільше подобається? Чому? 
- Зверніть увагу на барвистий килим, що 
встелив землю. 
- Що ви скажете про осіннє небо? Сонце? 
Повітря? 
- Як одягаються люди? Які турботи у людей 
восени?  
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3. Читання поезії учнями. 

Золота осінь  
Ще недавно в небі синім  
Пролітали журавлі. 
А сьогодні в безгомінні 
Ходить осінь по землі. 
 
І від краю і до краю, 
Від двора і до двора 
Золотого урожаю  
Знов до нас прийшла пора. 
                О. Бродський 
  

Як швидко літо промайнуло 

Як швидко літо промайнуло! 
Прийшла осінняя пора  
Немов на крилах полинуло 
Кохане літечко з двора! 
 
Садок марніє потихеньку, 
Пожовклі падають листки 
Вітрець не віє вже тепленько 
Жене понурії хмарки. 
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Підсумок 
- Погляньте ще раз навкруги. Як гарно! Ви 
гадаєте, навколо нас звичайні дерева? Не зовсім 
так… Десь тут між ними причаїлася Осінь. 
Вбрання на ній – барвисте, сама вона – постави 
королівської. Осінь – щедра пора. Не злічити 
золотавих листочків, що їх зроняють дерева. То  
дарунки гостям парків, садів, скверів.  
 
4. Склади загадку (осінні листочки - 
парашутики) 
Зелені братики на дереві сиділи, 
Восени парашутиками звідти полетіли. 
5. Прислів’я (діти промовляють вивчені вдома 
прислів’я, інші - пояснюють) 
* Добре восени попрацюєш – спокійно зиму 
чекатимеш. 
* Де господар добре робить,там і поле щедро 
родить. 
* Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою    
і т. ін. 
 
V. Робота над складанням розповіді «Осінь» 
1. Дати відповіді на запитання: 
- Яка пора року настала? 
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- Якими стали дерева в парках, скверах? 
- Як змінилася трава? 
- Як поводяться птахи? 
- Яку роботу принесла осінь людям? 
2. Словникова робота. 
А) Осінь – щедра, золота, руда, золотокоса, 
багата, чарівниця, красуня, барвиста, яскрава, 
чепурна. 
Прийшла – прилинула, завітала. 
Дерева – різнокольорові, барвисті, голі, 
безлисті, строкаті, задумані, позолочені, 
святково вбрані. 
Листочки – золотисті, строкаті, різнобарвні, 
ніби золотий дощ. 
Трава – пожовкла, висохла, пошерхла 
примерзла, зів’яла.  
Квіти – відцвіли, висохли, зів’яли, пломеніють 
айстри, пишаються жоржини, ніжно 
посміхаються хризантеми. 
Птахи – замовкли, затихли, прощаються з 
рідною землею. 
 
Б) Гра «Добери гарне слово» 
Сонце – ласкаве, гарячий апельсин, золота куля. 
Небо – чисте, блакитне, синій купол. 
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Хмарка – пухнаста, м’якенька, човник, 
подушечка, гостя неба. 
Дощ – сумний, прозорий, скляний, холодний. 
3. Робота над будовою тексту. 
А) Вдуматися в тему твору. 
Про що обов’язково треба буде сказати у творі? 
(Про красу та щедрість осені) 
- Яка у нас буде розповідь? (розповідь з 
елементами опису) 
- У якій саме частині будемо описувати красу 
осені? (в основній) 
 
Б) Яким може бути зачин? 
- Ось і завітала до нас осінь – чарівниця. Якими 
тільки барвами не розмалювала вона дерева! 
 
В) Основна частина. 
- Які дерева? Які кущі? Трава? Квіти? 
- Як поводяться птахи? 
Г) Що треба сказати вкінці тексту? 
- Яке враження принесла осінь людям? Які 
турботи? 
4. Складання розповіді учнями (2-3 учні) 
5. Аналіз почутого (2-3 учні) 
VІ. Підсумок уроку. 
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- Про яку пору року ми говорили? 
- Чим приваблює нас осінь? 
- Які її ознаки і характерні риси? 

- Я брала відра золоті, 
Пшениці озимі поливала. 
Потім сіла при людськім куті 
І зернята дітям роздавала. 
Не прості зернята – золоті. 

(Чарівниця - осінь) 
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 План-конспект відкритого 
уроку з математики, проведеного в 1-А 

класі. 

Вчитель: Мирошниченко В. О. 
 

Тема: Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 
9. Доповнення рівностей. 

Мета: розглянути всі варіанти складу числа 9; 

вчити доповнювати рівності, 
порівнювати числа в межах 9; 

формувати навички усної лічби; 

розвивати увагу, вміння слухати; 

вправляти у написанні цифр; 

виховувати інтерес до вивчення 
математики. 

Тип уроку: комбінований. 

Форма проведення: урок-подорож. 

Обладнання: казковий будиночок, аудиозаписи 
з мультфільмів,  зображення казкових героїв: 
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їжачка з грибами, метелика з квіточками, 
білочки, зайчика; повітряні кульки з 
прикладами всередині, рахунковий матеріал: 
палички та морквинки. 

Хід уроку: 

І. Організація класу. 

- Встало сонечко давно,  

Зазирнуло у вікно. 

На урок час поспішати, 

Математику вивчати. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Введення казкового героя. 

- Діти, послухайте музику, яка пролунає і 
здогадайтесь, герої якого мультфільму завітали 
до нас сьогодні на урок. 

Лунає мелодія з мультфільму «Маша та 
Ведмідь» 

- Так, це Маша з відомого мультфільму.  
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- Але вона завітала не просто так. Річ у тім, що 
Ведмідь залишився зачиненим у будиночку, а 
Маша ключик від нього загубила. Нам вами 
потрібно відновити ключик по частинкам, які 
ми будемо одержувати у ході уроку. Так ми 
зможемо відкрити двері. Ну то що, допоможемо 
нашим друзям?  Відчинимо Ведмедика? 

- Для цього нам треба буде вирушити у довгу 
мандрівку, в якій нам стане у пригоді 
кмітливість, вміння рахувати та розв’язувати 
приклади і, звісно ж, гарна поведінка та чудовий 
настрій. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Робота з числовим рядом. 

- Діти, а яка зараз пора року? (осінь) 
- Як змінилося листя на деревах з настанням 
осені? 
 
- А як тварини готуються до зими? 
- Здогадайтеся, про кого йдеться в загадці: 

- Колючий клубочок  
Прибіг у садочок (їжачок). 
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- Їжачок, готуючись до зими, назбирав багато 
яблучок. 
 
 
 
 
- Порахуйте, скільки тут яблук? (8) 
- Давайте допоможемо їжачкові розкласти 
яблучка по одному. Кожне яблучко має свій 
номер. Відновіть числовий ряд у порядку 
зростання. 
 
2. Робота з індивідуальними картками. 
4 + 4 =   6 +__ = 8 
2 + 6 =   5 + __ = 8 
5 + 2 =   4 + __ = 8 
- Молодці! Ви впоралися із завданнями і їжачок 
віддає нам першу частинку ключика. 
 
 
 
 
  

30  

 



3. Повторення складу чисел. 
- На веселій лісовій галявині можна зустріти … 
Відгадайте, кого: 

- Що за гість? 
Ніжок має шість, 
Аж чотири  крильця має, 
По квітках собі літає. 
Ні бджола, ні джмелик –  
Зветься… (метелик). 
 

- Метелик обіцяє віддати нам ще одну частинку 
ключика, якщо ми допоможемо йому відновити 
квіточки. Як ви бачите, у його квіточок не 
вистачає по пелюсточці. Потрібно підібрати до 
квіточку пелюсточку із числом, яке б у сумі із 
числом квіточки утворило число 8: 
5 і 3  7 і 1  6 і 2  4 і 4  0 
і 8 
 
- Молодці! За виконане завдання отримуємо іще 
одну частинку ключика. 
Фізхвилинка-відео «Машенька» 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
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1. Робота з підручником с. 39. 
- А ми подорожуємо далі. Ой, яка ж наступна 
лісова жителька нам зустрічається: 

- Сама мала, шубка пухка. 
З гілки на гілку стрибає, 
Горішки, грибочки збирає (білка). 

 
- Білочка просить нас упорядкувати грибочки на 
зиму. 
- Розгляньте малюнки (завдання № 2) 
- Скільки грибочків у кожному кружечку? 
- На які два числа можна розділити число 9? 
2. Робота в зошиті. 
А) Каліграфічна хвилинка. 
- Яке ж число заховалася у наступних рядках? 

- При лічбі числу дісталось  
Не багато і не мало, 
І не рідко, і не густо, 
А ніщо, ніскільки, пусто! 
Хай же знає вся малеча: 
Цифра ця – це порожнеча (0) 

- Пропишіть у рядочок гарненько, каліграфічно 
число 0. 
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Фізхвилинка 
Раз – підняти руки вгору, 
Два – нагнутися додолу. 
Не згинайте, діти, ноги, 
Як торкаєтесь підлоги. 
Три, чотири – прямо стати, 
Будем знову починати. 
Хто зуміє присідати  
І ногам роботу дати? 

Б) Розв’язання нерівностей. 
- Дітки а кому належать наступні слова? 
(Прослуховування монологу П’ятачка із 
мультфільму «Вінні пух») 
- Дітки, цього разу П’ятачок так сильно надув 
кульки для Вінні, що той злетів у небо і ніяк не 
може приземлитися. Наше завдання – лопнути 
кульки і з кожної по черзі розв’язати нерівності: 

8 __ 9  1 __ 9 
7 __ 9  9 __ 6 
9 __ 5  9 __ 9 

 
В) Доповнення рівностей (с. 39 № 4) 
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- І щоб отримати останню частинку ключика 
нам необхідно доповнити приклади. 
Допомагати нам у цьому буде зайчик, якому, до 
речі, теж хочеться добре навчитися рахувати 
свої морквинки. 
7 + __ = 9  4 + __ = 9 
5 + __ = 9  __ + 3 = 9 
 
Діти доповнюють рівності, перевіряють 
отриманий результат за допомогою рахункового 
матеріалу і записують у зошити під 
керівництвом учителя. 
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ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 
1. Весела лічба. 
- Ось над таким веселими задачками пропонує 
нам іще поміркувати зайчик: 

- Сім зайчиків сидять 
І траву вони їдять. 
От  іще два прискакали. 
Скільки зайців порахували? (7+2=9) 
 
- Під дубочком п’ять грибочків, 
Під сосною їх чотири. 
Скільки разом, полічили? (5+4=9) 

- Молодці! Отримуємо частинку ключика. 
V. Підсумок уроку. 
1. Підсумкова бесіда. 
- Отже, склад якого числа ми вивчали на 
сьогоднішньому уроці? 
- З яких двох чисел може складатися число 9? 
- Хто був казковим гостем на нашому уроці? 
- Чиї завдання ми виконували? 
- Що вам найбільше сподобалося? 
2. Нагородження. 
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- Молодці! Ви сьогодні були старанними на 
уроці і виконали всі завдання від лісових 
жителів і цим змогли допомогти Маші зібрати 
ключик від будинку. Отож, відкриваємо 
ключиком дверці нашого будинку, а звідти 
виходить Ведмідь і дякує вам за поміч, даруючи 
ось ці наклейки.  
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Тиждень початківця 
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