


Давайте, познайомимось!
Новикова Наталія В′ячеславівна



Початкова школа – корінь 
шкільної освіти.

Глибинний смисл самої 
назви “початкова школа”, 
“школа першого ступеня” 

зумовлює особливу роль 
цієї ланки і особливу 

відповідальність педагогів 
за якість її результатів

(Савченко О.Я.)



У новому  Державному стандарті початкової загальної освіти 
знайшли своє відображення ті зміни, які відбулись за останнє

десятиріччя в освіті

- посилено практичну складову;
- більш чітко визначено вимоги
до оцінювання результатів 
навчання;
- внесено вимоги до формування
предметних і міжпредметних
ключових компетентностей;
- передбачено можливість 
здійснювати контроль 
навчальних досягнень 
за певними критеріями
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Державний стандарт  ґрунтується на засадах особистісно - орієнтованого  та 
компетентнісного підходів до освіти молодших школярів. Результати навчання

подаються в категоріях компетентнісної моделі освіти, тобто увагу зосереджено
на результативній складовій початкової освіти, а не на збільшенні обсягу знань.

Інноваційним аспектом є визначення у документі необхідних для успішного
навчання і соціалізації учнів ключових і предметних компетентностей.



Нова освітня формула роботи вчителя початкових 
класів за новим Державним стандартом

“
Навчатися впровж життя – для 

вчителя це прописна істина, 
тому професіоналізм – це не 
підкорена вершина, а процес 

набуття професійних 
компетенцій, що дають змогу 
оптимально реалізувати свої 

вподобання, ефективно навчати, 
виховувати, розвивати, 

соціалізувати школярів та 
впроваджувати 

здоров'язберігаючі технології

компетенція діяльність компетентність

«Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться»
К.Д.Ушинський
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це цілісна система 
взаємопов′язаних дій та заходів,

яка базується на досягненнях
науки, передового досвіду та 

конкретного
аналізу діяльності вчителя

і спрямована на всебічне підвищення
професійної майстерності

кожного вчителя.
НКЧОЕКЧОЕКЧМОВНА

В управлінні та підтримці інноваційних перетворень особливого 
значення набуває методична робота в районі з вчителями 

початкових класів, спрямована безпосередньо на підвищення 
фахового рівня педагогічних працівників, їхньої інноваційної 

культури і  професійних компетентностей.

Методична робота-



Соціальні
умови

Інноваційна
діяльність
вчителя

взаєморозуміння



Провідна ідея методичної комісії вчителів 
початкових класів Лутугинського району

“Створення умов для розвитку 
професійних компетентностей та 

творчого потенціалу кожного вчителя 
початкових класів з метою всебічного 
розвитку молодших школярів на основі  
впровадження освітніх інноваційних 

технологій”



Склад вчителів початкових 
класів  Лутугинського району
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Діаграма вчителів початкових 
класів за категоріями

Діаграма вчителів початкових 
класів за стажем роботи



Методична комісія вчителів початкових класів в 2012-2013 н. р. 
працювала  над вирішенням  завдань:

продовжити роботу з впровадження та реалізації нового Державного стандарту в НВП 
початкової школи;
продовжити роботу з вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду вчителів 

початкових класів;
посилити роботу  з оволодіння найдосконалішими формами, методами та прийомами 

навчання учнів початкової школи; впровадження освітніх інноваційних технологій навчання в 
практику роботи  вчителів початкових класів;

активізувати роботу вчителів початкових класів з питань виявлення та організації роботи з 
обдарованими учнями;
на підставі аналітичних даних професійної компетентності вчителів початкових класів району 

виявлення найактуальніших     проблем, запитів, інтересів щодо підвищення професійного 
рівня педагогів району;
залучення творчо працюючих вчителів та вчителів – майстрів до роботи в творчих та 
динамічних групах, педагогічній майстерні, консультаційних центрах та пунктах;
вдосконалювати педагогічну майстерність та розвивати творчий потенціал кожного вчителя 

початкових класів завдяки участі в семінарах , роботі творчих та динамічних груп, 
консультаційно - методичних центрів, участі в проектах професійного розвитку педагогів у 
міжкурсовий період, курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів;
налагоджувати стосунки з видавництвами з метою публікації перспективного досвіду кращих 
педагогів району, творчих робіт учнів початкової школи;
приділити значну увагу роботі з молодими та малодосвідченими педагогами початкової 

школи.



Шляхи реалізації завдань методичної комісії вчителів початкових класів на 2012-2013 н. р.
організація роботи консультаційно- методичних пунктів, центрів;
організація роботи школи майстерності молодого та малодосвідченого вчителя початкових класів;
організація роботи педагогічної майстерні для вчителів  початкових класів «Викладання спецкурсів в 

початковій школі»;
організація роботи інноваційної лабораторії  для керівників шкільних МО та вчителів 4 - х класів 

«Організація роботи з майбутніми першокласниками»;
організувати роботу з проведення в школах району олімпіад серед учнів початкових класів та районної 

олімпіади з математики в 3-4 класах;
проведення конкурсу серед вчителів 1 класів „Панорама творчих відео - уроків за новим Державним 

стандартом»;
проведення  конкурсу серед вчителів 2 класів  «Панорама творчих  уроків з використанням 

здоров′язбережувальних технологій»
створення сайту вчителів початкових класів району  творчою групи з питань „Впровадження 

інформаційних технологій в практику роботи вчителя початкових класів”;
проведення засідань районних методичних об'єднань, семінарів, методичних панорам, методичних  

турнірів, інструктивно-методичних нарад, методичних коло ідей;
презентації методичних рекомендацій, бюлетенів, дайджестів динамічних та творчих груп на засіданнях, 

семінарах для вчителів початкових класів, заступників директорів з НВР;
активізувати  участь вчителів початкових класів в районній виставці-презентації інноваційних ідей 

“Педагогічний Еверест”  з метою розповсюдження та впровадження досвіду роботи;
активізувати  роботу вчителів початкових класів, які прийняли участь в проектах професійного розвитку 

вчителів початкових класів та активно залучати їх до роботи  методичних об'єднань, творчих та динамічних 
груп;  

проведення моніторингових досліджень районного та регіонального рівня в школі І ступені.



організація курсової 
підготовки

апробація підручників

конкурси педагогічної 
майстерності

моніторингові дослідження

організація конкурсів для 
учнів

розповсюдження ППД

Шляхи 
співробітництва 
ЛРКУ “МКО” з

ЛОІППО

участь у проектах 
професійного розвитку

участь в обласних творчих 
групах



Структура науково - методичної роботи
школи І ступеня Лутугинського району

педагогічна майстерня
«Викладання спецкурсів в початковій 

школі»»

творча група вчителів початкових класів
«Впровадження ІКТ  в школі  І ступеня»

МО вчителів 
1 – х класів МО вчителів

2 – х класів
МО вчителів

3- х  класів
МО вчителів
4 – х класів

методична комісія вчителів 
початкових класів

консультаційно
методичний пункт

«Впровадження
Державного 

стандарту в
НВП  початкової 

школи»

творча група вчителів початкових класів
«Розвиток пам'яті, мислення, уваги молодших 

школярів за допомогою  ейдетики»

консультаційно
методичний пункт

«Формування  
інформаційно-

комунікативної 
компетентності

молодших школярів»

консультаційно-
методичний центр 

«Організація та 
зміст НВР з 

обдарованими 
дітьми»

інноваційна
лабораторія
«Організація 

роботи з 
майбутніми 

першокласниками»

школа  майстерності молодого та 
малодосвідченого педагога

творча група вчителів початкових класів
«Впровадження Державного стандарту

в НВП початкової  школи”



СТРУКТУРА РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ‘ЄДНАНЬ 
ВЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  ЛУТУГИНСЬКОГО  

РАЙОНУ

методичне об′єднання 
вчителів 3 – х класів

творча  група
вчителів 1- х класів 

динамічна група
вчителів 2- х класів 

методичне об‘єднання 
вчителів 4- х класів

динамічна група
вчителів 4- х класів 

методичне об′єднання 
вчителів 1- х  класів

методичне об'єднання 
вчителів 2- х класів

мобільна група
вчителів 3- х класів 



професійні компетентності вчителя 

І блок
нормативно -

методична  база
VІ блок

робота з батьками

V блок
психологічна служба

ІІ блок
матеріально -
технічна база

ІІІ блок
науково- методична  робота, 

інноваційні технології
ІV блок

наступність

Модель впровадження Державного  стандарту в 
навчально- виховний  процес початкової школи 

Лутугинського району

всебічний та індивідуальний
розвиток молодших школярів

Державний 
стандарт

початкової школи



І блок
нормативно- методичне

забезпечення

http://www.stservice.com.ua/img4/training_program_ru_1_4-b.jpg
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КЗ «Лутугинський НВК»
КЗ “НВК ШДС “Журавлик”

ІІ блок
матеріально - технічна база

КЗ “Білівська гімназія ім. М. 
Руденка””

КЗ  “ Білівська ЗОШ 
№ 2 І-ІІІ ст.”

КЗ “Лутугинська 
спеціалізована школа”

КЗ «Георгіївська ЗОШ № 2 
І-ІІІ ст.”

КЗ “Успенська гімназія 
№ 2”

КЗ ”Фабричненська 
ЗОШ І-ІІІ ст.”

КЗ «Оріхівська ЗОШ І-ІІІ ст.”



Обладнання кабінетів початкової 
школи

ІІ блок
матеріально- технічна база



форми 
роботи з 

вчителями

методичний
калейдоскоп

методичний
аукціон 

методичний
коктейль

методична 
мозаїка

методична 
естафета

педагогічне
коло ідей

методична 
панорама

методична 
ярмарка -
презентація

ІІІ блок
науково- методична робота



ІІІ блок
науково- методична робота



проектні технології

ІІІ блок
науково- методична робота,

інноваційні технології



здоров′язберігаючі технології

ІІІ блок
науково- методична робота

інноваційні технології



ІКТ

ІІІ блок
науково- методична робота

інноваційні технології

Члени районної  творчої групи  “Впровадження ІКТ  в школі І ступені”
в 2012 р.прийняли участь у ХІ  Всеукраїнському огляді – конкурсі

«Панорама творчих уроків з використанням ІКТ в початковій школі».  



ІІІ блок
науково- методична робота

З досвіду роботи творчої групи 
“Впровадження ІКТ в НВП початкової школи”

2012-2013 н.р.



Логіка        ТРВЗ         Ейдетика
Росток

ІІІ блок
науково- методична робота

інноваційні технології



ІІІ блок
науково- методична робота

Одноденні серпневі курси для 
вчителів початкових класів 

Наші традиції

1 класи  2012-2013 н. р.

Методичне коло ідей для 
вчителів 1- класів 

“Адаптація першокласників до 
навчального процесу. Пошуки 

результативних форм і методів 
роботи за новим Державним 

стандартом”



З досвіду роботи творчої групи вчителів 1-х класів 
“Впровадження Державного стандарту в НВП 

початкової школи”

ІІІ блок
науково- методична робота

2012-2013 н. р.



ІІІ блок
науково- методична робота

Консультаційно – методичний центр для вчителів 1- х класів 
“Впровадження Державного стандарту в НВП 

початкової школи”

2012-2013 н. р.



ІІІ блок
науково- методична робота

Інноваційна лабораторія для вчителів 4 – х класів 
“Організація роботи з майбутніми 

першокласниками”

2012-2013 н. р.



Науково - практичний семінар для вчителів іноземної мови 
“Особливості викладання англійської мови в 1 класі”

ІІІ блок
науково- методична робота

2012-2013 н. р.



Районний конкурс для вчителів 1 класів
“Панорама творчих

відеоуроків за новим Державним стандартом”

ІІІ блок
науково - методична робота

Каталог 
відеоуроків 

вчителів 1- х 
класів за новим 

Державним 
стандартом

2012-2013 н. р.



Районний конкурс для вчителів 2-х класів
«Панорама творчих 

уроків з використанням здоров'язберігаючих технологій»

ІІІ блок
науково - методична робота

2012-2013 н. р.



ІІІ блок
науково- методична робота

VIIІ районна виставка – презентація
інноваційнних ідей «Педагогічний Еверест» 2012-2013 н.р.

Наші традиції 2012-2013 н. р.



ІІІ блок
науково - методична робота

2012-2013 н. р.



З ДОСВІДУ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МАЙБУТНІМИ

ПЕРШОКЛАСНИКАМИ»

Заняття з майбутніми першокласниками

ІV блок
наступність



ІV блок
наступність

Робота  з майбутніми першокласниками

2012-2013 н. р.



V блок
психологічна служба

2012-2013 н. р.

Робота з вчителями



V блок
психологічна служба

2012-2013 н. р.

Робота з учнями та батьками



VІ блок
робота з батьками



Традиційні та нетрадиційні форми 
роботи з батьками

VІ блок
робота з батьками



Наші традиції

Районна олімпіада з математики в початковій школі

Система роботи з обдарованими

консультаційно-методичний центр
«Організація та зміст НВР 

з обдарованими дітьми»



Наші традиції

Система роботи з обдарованими

Тиждень початкової школи





20.06.2013

ротаційні 
трійки

2-4 - всі 
разом

метод 
ПРЕС

мозковий
штурм незакінчені

речення

акваріум
мікрофон

займи
позицію

робота в 
групах

ажурна 
пилка

карусель

розігрування 
ситуацій

робота в 
парах

Інтерактивні технології з учнями



Інтерактивні технології з 
вчителями



відкриті 
уроки

конкурси

засідання
творчих 

груп

майстер - класи

науково-практичні 
конференції

моніторинги

“ Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде 
вогник у вас, вам ніколи не   запалити його в інших”

(В.О.Сухомлинський)



Методический рецепт «С любовью»
Берём двенадцать месяцев года и хорошо очищаем их от 

зависти, ненависти, огорчений, жадности, эгоизма.
Каждый месяц разрезаем на три равные части, При 

этом, внимательно соблюдаем пропорции, чтобы каждый 
день был заполнен работой не более чем на треть, а 
остальные две трети были заполнены радостью, юмором и 
весельем, 

Добавляем три полные (с верхом) ложки 
оптимизма, большую горсть веры, ложечку 
терпения, несколько зёрен терпимости и, наконец, щепотку 
вежливости и порядочности по отношению ко всем и в 
основном, к ближним. 

Всю получившуюся смесь заливаем сверху ЛЮБОВЬЮ! 
Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками 

цветов, доброты и внимания. 
Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и 
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