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Проблеми, над якими працювали 
вчителі початкових класів: 

• Виховання як провідний фактор розвитку і 
формування особистості (програма 
шкільного виховання) 

• Системний моніторинг якості навчальних 
досягнень учнів 

• Компетентнісний підхід при викладанні 
навчальних предметів 



Підвищення фахової майстерності вчителів 

 Пройшли чергову атестацію: Торчілкіна Т. М., Тухай М. Й. 

 Участь вчителів початкових класів у міських, районних семінарах, 
школах, творчих групах району, нарадах, засіданнях м/о. 

 ІV і V Літні школи-семінари з розвитку продуктивного мислення 
молодших школярів (СЗШ І ст. “Джерельце”, 23 серпня 2011 р.,  

      29 травня 2012 р.)  

 Районний семінар вчителів початкових класів з проблеми 
“Диференціація навчальної діяльності учнів школи І ступеня”  

      (СЗШ №65, 14 грудня 2011 р.) 

 Районний семінар для вчителів початкових класів “Використання 
комп’ютерних технологій на уроках в початковій школі” (НВК “Арніка”, 
20 березня 2012 р.) 

 Міський семінар на тему “Педагогічні читання за книгою Гордона 
Драйдена, Джаннетт Вос “Революція в навчанні”  

      (СЗШ №44 ім. Т. Г. Шевченка, 26 березня 2012 р.) 

 Робота у творчих групах з основ здоров’я (Ковбак Г. В.,  

      Андрієнко Н. С.), з розвитку зв’язного мовлення (Пітила О. Г.) 



Підвищення фахової майстерності вчителів 

 Вчителі Подолян А. В. та Моос Н. М. були тренерами зимової школи 
за темою “Формування інформаційної та читацької компетентностей 
молодших школярів” (26 грудня 2011 р.) 

 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

      Ігрова форма уроку, цікаві 
загадки, сюжети народних 

казок допомогли 
першокласникам добре 
засвоїти новий матеріал 

      Перебуваючи на дні народженні 
букви “Н”, діти ефективно та із 

зацікавленням виконували 
завдання від “іменинниці”  

1-А клас, Ковбак Г. В. 1-Б клас, Андрієнко Н. С. 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

Свої знання казок першокласники показали  

у КВК “Казковий дивосвіт” 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

      Висока активність школярів, їх 
задоволення від учіння, від 
власних досягнень спостерігались 
протягом усього уроку 

      Мандрівка лісом створила 
невимушену атмосферу уроку, 
яка сприяла продуктивній праці 

2-А клас, Подолян А. В. 2-Б клас, Гук О. В. 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

 Конкурс “З джерел народної мудрості” згуртувало  

не тільки дітей одного класу, а й усіх другокласників 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

      Змагання між командами 
перевірило логічне мислення, 
ерудицію, увагу, смислову та 
образну пам’ять школярів 

      Навчально-дидактичні ігри, 
слухання додаткової цікавої 
інформації, різні види робіт 
зробили засвоєння знань учнями 
цікавим, легким, доступним 

3-А клас, Пітила О. Г. 3-Б клас, Моос Н. М. 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

В дружній спортивній атмосфері третьокласники провели 

“Веселі старти” 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

      Ігрова ситуація, яка була 
створена на початку уроку, 
дозволила підтримувати 
активність та зацікавленість 
учнів протягом усього уроку 

      Фронтальні та індивідуальні 
форми роботи допомогли 
учням здійснити захоплюючу 
подорож із героями твору  

  М. Трублаїні “Пустуни на кораблі” 

4-А клас, Торчілкіна Т. М. 
4-Б клас, Тухай М. Й. 



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

Ще краще розкрити свої математичні здібності допоміг 
чотирикласникам конкурс “Математичний калейдоскоп”   

 

                     



Методичний тиждень школи І ступеня 
(10 – 14 жовтня 2011 р.) 

Родинне свято  “В гостях у чарівниці Осені”  

Вихователь ГПД: Лутчіна О. А. 



Робота з обдарованими учнями 

• Участь учнів 2-4 класів у шкільних етапах олімпіад з математики, 
української мови. 

• Участь учнів 3 класів у конкурсі знавців рідної мови ім. П. Яцика 

      (Корчовська Юлія – ІІІ місце, вч. Моос Н. М.). 

• Участь учнів 2-4 класів у природничому конкурсі “Колосок-2011” 

      (75 учнів: 2 кл. – 37 учнів (11 учнів отримали “золотий колосок”);  

      3 кл. – 23 учнів; 4 кл. – 15 учнів (1 учень отримав “золотий колосок”).  

• Участь учнів 2-4 класів у Міжнародному математичному конкурсі 
“Кенгуру – 2011”:  

      (63 учні: 2 кл. – 22 учнів (2 учнів – відмінний результат, 13 учнів – 
добрий);  

      3 кл. -  23 учнів (2 учнів – відмінний результат, 12 учнів – добрий) ;  

      4 кл. – 18 учнів (2 учнів – відмінний результат, 5 учнів - добрий). 

• Участь учнів 3-4 класів у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі 
“Кришталева сова – 2012” (22 учнів – були відзначені дипломами  

      І і ІІ ступенів, учасників). 

 

 



Робота з обдарованими учнями 

• Участь у районній олімпіаді “Читайлик” для учнів 3 класів 

Левценюк Софія (3-А кл.) 
ІІІ місце у номінації 

“Виразне читання вірша” 

Троць І., Рисак С., Корчовська Ю., Хомін О., 
Фесенко М. (учні 3-Б і 2-А кл.) 

І місце у номінації “Інсценізація твору” 



Родинні свята в початковій школі 

• “Новорічні чудеса”, “Прощавай, Букварику!” 

       (1-А і 1-Б кл., Ковбак Г. В., Андрієнко Н. С.) 

• “Новорічна подорож Жасмін”, “Із весною йде Великдень…” 

       (2-А кл., Подолян А. В.) 

• “Найдорожчі татусі і дідусі”, “Моя найрідніша, найкраща, свята…” 

       (2-Б кл., Гук О. В.) 

• “У гостях у казкових героїв”, “Людина починається з добра” 

       (3-А кл., Пітила О. Г.) 

• Літературно-музична композиція “Ти себе Українкою звала…” 

      (3-Б кл., Моос Н. М.) 

• “Різдво в Україні” (4-Б кл., Тухай М. Й.) 

• “Прощавай, початкова школо!” 

      (4-А і 4-Б кл., Торчілкіна Т. М., Тухай М. Й.) 

• “Надійшла весна прекрасна…” 

      (учні ГПД, Лутчіна О. А.)  



Родинні свята в початковій школі 



Дякуємо за увагу! 

Усім бажаємо гарної і цікавої відпустки! 


