
Звіт 

 

досягнень МО вчителів початкових класів  

 

Широківської ОШ ЗСО за 2019 - 2020 н.р. 

 

 

Вчителі МО початкових класів у 2019 – 2020 н. р. працювали над проектом 

«Використання креативних можливостей для розвитку творчих здібностей молодших 

школярів». 

 

Використовуючи у своїй роботі креативні можливості, педагоги досягли певних 

результатів. 

 

Науково – методична робота вчителів. 

 

 Участь вчителя Демчишиної А.І. в науково – практичній конференції                   

« Філософія і практика для сталого розвитку» (Має сертифікат учасника). 

 

 Підвищення кваліфікації  вчителя Гончар І.В. під час проходження дистанційних 

курсів від ЦІОТ «Львівська політехніка» «Організація освітнього середовища 

засобами Google  Classroom. ( Має сертифікат). 

 

 Участь вчителя Демчишиної А.І. у Всеукраїнській науково – практичній 

конференції « Практика роботи сучасного вчителя: інноваційні розробки та 

традиційні методики»( матеріали розміщені на сайті центру прогресивної освіти 

«Генезум») (Двічі, має два сертифікати учасника). 

 

 Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

відповідно до концепції «НУШ» : « «Ігрові та діяльнісні методи навчання за 

методикою The Lego Foundation . (вчителі Попова Т.М.,Балєва А.Л., Музика 

А.В., Ткачук Н.В., Аненко Л.Г.)  (Мають сертифікати). 

 

 Участь вчителя Гончар І.В. в «Онлайн – толоці EdCamp Ukraine : для розуму і 

серця. Підсумки навчального року і завдання на літо» (першій дистанційній не 

конференції) .(Має сертифікат) 

 

 Участь вчителя Попової Т.М. у конкурсі фестивалю педагогічних  інновацій 

освітян Дніпропетровщини « EDU_FEST Dnipro – 2020» у номінації наскрізної 

змістової  лінії «Здоров`я і безпека». Тема роботи : «Здоров`язберігаючі 

технології у початковій школі – крок до школи культури здоров`я». 

 

 Вчитель Попова Т.М. пройшла підвищення кваліфікації за видом «семінар» 

дистанційно на тему « Психологічна служба в системі освіти України» на ОП 

«Всеосвіта»  (має сертифікат). Також дистанційно підвищила кваліфікацію під 

час вебінару  «Онлайн – тести : принцип успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання» на ОП «На урок» . (Має свідоцтво). 



 Вчитель Карпець Г.П.підвищила кваліфікацію під час участі в вебінарі 

«Дистанційна освіта в початковій школі. Види робіт та онлайн – сервіси» (Має 

свідоцтво). 

 

 Вчитель Ткачук Н.В. підвищила кваліфікацію під час участі у ряді вебінарів : 

«Валізка творчих вправ на уроках літературного читання в початковій школі», 

«Лепбук у роботі вихователя та вчителя початкової школи», « Організація 

дистанційного навчання у початковій школі . Види робіт та онлайн – сервіси», 

«Мотивація до навчання під час карантину», «Розвиток уяви як складової 

творчого мислення молодших школярів» на ОП «Всеосвіта». ( Має свідоцтва). 

 

 Вчитель Гончар І.В.підвищила кваліфікацію під час дистанційних курсів ЦІОТ 

Львівського університету «Львівська політехніка» на теми : «Проблемні питання 

атестації педагогічних працівників» та  «STEM – урок у школі». (Має 

сертифікати). 

 

 

 Вчитель Музика А.В. підвищила кваліфікацію , взявши участь у вебінарах ОП 

«Всеосвіта» на теми : « Валізка творчих вправ на уроках літературного читання 

початкової школи» та «Ігрові педагогічні прийоми : як пробудити в учнів 

інтерес до навчання ?» . Також дистанційно пройшла онлайн – курси : 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» на ОП «EdEra», «Освітні інструменти 

критичного мислення» на  ОП «Прометеус», «Емоційний інтелект», «Діти 

покоління  Z», « Мистецтво викладання» на ОП «Освітній хаб міста Києва», 

 « Медіаграмотність для освітян» на ОП «Прометеус» (Має сертифікати). 

 

 Вчитель ГПД Красуля Г.В. підвищила кваліфікацію , взявши участь у вебінарах 

на ОП «Всеосвіта» на теми : « Розвиток соціальних навичок у дітей : ігри та 

вправи», «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час 

карантину», «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. 

Прийоми ефективної взаємодії», «Лепбук як інструмент реалізації і практичного 

та творчого навчання», «Розвиток соціальних навичок у дітей : ігри та вправи».  

(Має сертифікати). 

Також вчитель ГПД Красуля Г.В. підвищила кваліфікацію, взявши участь у 

вебінарах ОП «На урок» на теми : «Цікаві домашні завдання та та географічні 

задачі», «Лепбук у роботі вихователів та вчителів початкової школи », 

«Технології дистанційного навчання в початковій школі», «Шкільна дошка – 

ігрове поле для вчителя», «STEAM – та  арт- інструменти для підтримки 

психічного здоров`я під час карантину». 

Красуля Г.в. пройшла онлайн – курси « Впровадження програми виховної 

роботи з питань протидії торгівлі людьми. Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» та «Використання дидактичних ігор в освітньому 

процесі» (Має сертифікати). 

 

 Вчитель Гончар І.В. була координатором Всеукраїнської інтернет – олімпіади 

ОП «На урок» . (Має сертифікат вчителя за активне використання інформаційно 

– комунікаційних технологій у роботі та підготовку учнів до олімпіади). 



 

 Вчитель Гончар І.В. активно створювала та використовувала на ОП «На урок» 

онлайн – тести . (Має сертифікат). 

 

 Участь вчителів Попової Т.М., Балєвої А.Л., Музики А.В., Аненко Л.Г., Ткачук 

Н.В., Гончар І.В., Карпець Г.П., Демчишиної А.І., Слюсаренко Т.Г. в організації 

та проведенні Тижня сталого розвитку. 

 

 Робота вчителів початкових класів під час дистанційного навчання з програмами 

Zoom, Google Classroom, Viber, Messenger, YouTube, Skype , ОП «На урок», 

«Всеосвіта». 

 

 Вчитель Попова Т.М. виконувала обов`язки  керівника  шкільного МО вчителів 

початкових класів (2019 р.) та наразі є керівником МО Широківської ОТГ.    

(2020 р.) 

 

 Вчитель Музика А.В. з 2020 р. є керівником шкільного МО вчителів початкових 

класів. 

 

 Участь Попової Т.М., Балєвої А.Л., Музики А.В., Аненко Л.Г., Ткачук Н.В., 

Гончар І.В., Карпець Г.П., Демчишиної А.І., Слюсаренко Т.Г. у семінарі 

вчителів початкових класів Широківської ОТГ  (листопад 2019 р.) 

 

 Виступи на педагогічній раді вчителів Балєвої А.Л., Музики А.В. та вчителя 

ГПД Красулі Г.В. ( листопад 2019 р.) 

 

 Вчитель Балєва А.Л. підвищила кваліфікацію під час вебінарів : «Формувальне 

оцінювання як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» та 

«Інструментарій для інтерактивного наповнення уроків» на ОП «Всеосвіта» . 

(Має сертифікати). 

 

 Вчитель Ткачук Н.В. підвищила кваліфікацію на ОП «EdEra» під час 

проходження онлайн – курсів «Робота вчителя початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами», «недискримінаційний підхід у навчанні», « 

«Домедична допомога». Також вчитель брала участь у Всеукраїнській науково – 

практичній конференції « Методика викладання української мови в сучасній 

школі : теорія і практика», «Досвід роботи сучасного вчителя : практичні 

розробки та теоретичні надбання». (Має сертифікати). 

 

 Виступ вчителя Музики А.В.  на серпневому методичному об`єднанні вчителів 

початкових класів Широківської ОТГ на тему « НУШ – новий зміст освіти». 

 

 

Досягнення учнів 

 Участь учнів в районному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика.  

 Участь учнів 1- 3 класів у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». 



 Перемога учня  3 –Б класу Ільчишина Дмитра (вчитель Карпець Г.П.) у 

районному, обласному та Всеукраїнському турі ХХ Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім..П.Яцика. ( І місце) 

 Участь учнів 3-А класу (вчитель  Гончар І. В. ) у Всеукраїнській інтернет-

олімпіаді ОП «На урок» (учні зайняли І, ІІ, ІІІ місця). 

 

 

Експериментальна робота  

 

 Продовжилась експериментальна робота за темою «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у навально-виховний процес» за 

період 2015 -2016н.р. – 2020-2021н.р. 

 

 Вивчення учнями навчального курсу «Уроки для сталого розвитку. Моя щаслива 

планета.». 

 

Публікації вчителів 

 

 Красуля Г.В. : виховний захід «Правила дорожнього руху знай – життя зберігай»  

(розміщено на  ОП «Всеосвіта» (Має сертифікат). 

 

 Демчишина А.І. : Всеукраїнська науково – практична конференція « Практика 

роботи сучасного вчителя: інноваційні розробки та традиційні методики»            

( матеріали розміщені на сайті центру прогресивної освіти «Генезум») (Має 

сертифікати). 

 

 Карпець Г.П. Розміщення розробок  уроків з математики «Множення і ділення в 

межах тисячі», української мови «Повторення вивченого за 3 клас», 

природознавства «Різноманітність таврин. Гриби і бактерії», основ здоров`я «Як 

вберегти здоров`я». ( Має сертифікати) 

 

 Гончар І. В.: друк статті у  збірнику Криворізького педуніверситету. Сертифікат 

учасника міжнародної науково – практичної конференції «Формування 

ключових і предметних компетентностей засобами  сучасних освітніх 

технологій». 

 

 Музика А.В.  Розробка та поширення відеоуроків для 2 класу на сайті 

«YouTube» з математики, української мови, російської мови, «Я досліджую 

світ». 

 

 Аненко Л.Г. : публікація авторського матеріалу на ОП «На урок» «Перші 

батьківські збори з батьками майбутніх першокласників». (Має сертифікат) 

 

  Балєва А.Л. : статті  «Основні завдання освіти для сталого розвитку на ІV    

етапі експериментальної діяльності закладу»на ОП «Всеосвіта» та «Розвиток 

особистості молодшого школяра у процесі особистісно - орієнтованого 

навчання» на ОП «На урок». (Має сертифікати).                 
                                            Керівник МО                А.В.Музика 


