
Звіт з методичної роботи кафедри початкової освіти 

за І семестр 2017-2018 навчального року 

 

Кафедрою проведено такі види методичної роботи:  

№ 

п/п 
Вид робіт 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 6 

1. Організаційне 

засідання 

методичного 

об’єднання 

кафедри  

Протокол засідання 

(із затвердження 

графіків відкритих 

занять та 

консультацій 

викладачів, 

контролю за 

самостійною 

роботою студентів 

спец. ПО) 

Усі 

викладачі 

Вересень 

2017 р. 

Викон. 

2. Розроблення 

різнорівневих 

тестів та 

затвердження 

варіантів 

ректорських 

контрольних 

робіт з різних 

дисциплін 

Створення банку 

даних, підготовка 

методичних 

матеріалів до друку 

Усі 

викладачі 

кафедри 

 

 

Жовтень 

2017 р. 

Викон. 

Огляд нової 

наукової та 

методичної 

літератури 

 Бібліотека 

МНУ, усі 

викладачі 

Викон. 

3. Надання 

методичних 

консультацій з 

дисциплін та 

робота у 

навчально-

методичних 

кабінетах з 

новою 

літературою 

Випуск стінних та 

методичних газет зі 

студентами  

Усі 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

Викон. 

4. Моніторинг 

якості освіти 

Протоколи  Усі  Викон. 



на засадах 

тестових 

методів 

оцінювання 

викладачі  

Листопад 

 

2017 р. 
Спільне 

засідання 

кафедри з 

метод 

об’єднаннями 

базових шкіл 

«Проблеми 

початкової 

освіти» 

Підготовка 

матеріалів до друку 

у Методичному 

віснику 

Доц. 

Паршук 

С.М. 

Викон. 

5. Випуск 

Методичного 

вісника 

кафедри за 

матеріалами 

семінарів  

Методичний вісник,  

100 примірників 

Доц. 

Авраменко 

К.Б., 

Паршук 

С.М. 

Грудень  

 

2017 р. 

Викон. 

6. Проведення І 

туру та 

підведення 

підсумків 

олімпіади 

спеціальності 

«Початкова 

освіта» 

Протоколи 

перевірки робіт 

Доц. 

Білявська 

Т.М., 

Паршук 

С.М. 

Грудень 

2017 р. – 

січень 2018 

р. 

Викон. 

 

У І семестрі 2017-2018 н.р. на кафедрі початкової освіти  

було проведено такі методичні семінари:  

 

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Термін  

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Особливості організації 

навчального процесу у 

початковій школі у 2017-

2018 н. р. (освітня галузь 

«Мова та література») 

Доценти 

Білявська  Т. М., 

Бублик   А. Г., 

Казанжи   О. В., 

студенти 3 курсу та 

2 СК спец. ПО 

Жовтень 2017 

р. 

Викон. 



2. Особливості організації 

навчального процесу у 

початковій школі у 2017-

2018 н.р. (освітня галузь 

«Математика») 

Доцент  

Авраменко  К. Б., 

студенти 3 курсу та 

2 СК спец. ПО 

Листопад 

2017 р. 

Викон. 

Тренінги викладачів 

кафедри спільно з 

тьюторами кафедри теорії 

та методики дошкільної та 

початкової освіти МОІППО 

Доцент  

Авраменко  К. Б., 

викладачі кафедри 

Листопад 

2017 р. 

Викон. 

3. Особливості організації 

навчального процесу у 

початковій школі у 2017-

2018 н.р. (освітня галузь 

«Природознавство», 

«Суспільствознавство») 

Доценти  

Січко  І. О., 

Авраменко  К. Б., 

 

студенти 3 курсу та 

2 СК спец. ПО 

Грудень 2017 

р. 

Викон. 

 

Викладачами кафедри початкової освіти здійснювалися такі види 

методичної роботи. 

Авраменко Квітослава Богданівна 

Заплановано - 244 години  

Виконано – 244 години  

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Переробка робочих програм з навчальних дисциплін: «Методика 

навчання математики» (повний курс та СК; спеціалізація у дошкільників). 

2. Оновлення навчально-методичного комплексів та їх висвітлення на 

сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

3. Підготовка до видання «Методичні рекомендації до виконання 

контрольних та тестових завдань з методики навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі» для студентів спеціальності 013 



«Початкова освіта». (Пакет документів подано та затверджено на засіданні 

Вченої Ради МНУ імені В. О. Сухомлинського). 

4. Розробка завдань для експрес-оцінювання студентів з методики 

навчання математики. 

5. Робота та підготовка «Практикуму з методики навчання математики» 

для студентів спеціальності «Початкова освіта». 

6. Відвідування відкритих занять викладачів кафедри початкової освіти 

(Іванець Н.В., Казанжи І.В., Казанжи О.В.). 

7. Здійснення контролю за самостійною роботою студентів (за 

кредитами). 

8. Організація та участь у засіданні семінару-практикуму та тренінгу з 

підготовки вчителів до реалізації Концепції «Нова українська школа». 

9.  Розробка та перевірка завдань до І туру олімпіади студентів 

спеціальності «Початкова освіта». 

Казанжи Ірина Володимирівна  

Заплановано - 308 годин  

Виконано – 308 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

Розроблено нову програму з навчальної дисципліни "Основи 

професійного становлення керівника ЗНЗ".  

Оновлено робочі програми з дисциплін "Організація та управління в 

початковій освіті", "Теорія і методика виховання дошкільників". 

Завершено роботу над навчально-методичним посібником "Організація 

та управління в початковій освіті" (5 д. а.).  

Відвідано лекції професора Якименко С. І. та доцента Тимченко А. А., 

а також відкриті заняття Казанжи О. В., Бублик А. Г., Тарасюк А. М., Іванець 

Н. В. 

Марущак Валентина Степанівна 



Заплановано - 331 година  

Виконано – 331 година  

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Перероблено навчальні та робочі програми з сучасної української 

мови з практикумом. 

2.  Розробка навчальних та робочих програм з лінгводидактики. 

3. Перероблено навчально-методичний комплекс з сучасної української 

мови з практикумом,  

4. Проведено відкритий навчально-виховний захід з українознавства до 

Дня української писемності та мови «Як парость виноградної лози плекайте 

мову».  

5. Відвідані заняття: з англійської мови (практичне заняття, 3 курс) у 

викладача Бублик А.Г., у доцента Авраменко К.Б, з методики викладання 

математики (лекція); лекція з методики навчання української мови у 

початковій школі (доцент Білявська Т.М.) 

6. Складено тести з сучасної української мови з практикумом для 

студентів 2  курсу;  

7. Здійснювала перевірку з самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Сучасна українська мова з практикумом» 

8. Пройшла стажування й підвищила фаховий кваліфікаційний рівень у 

Херсонському державному університеті. Відвідала 30 годин лекційних і 

практичних занять у викладачів кафедри філології; два засідання кафедри; 

підготувала виступ про проведення виховних заходів з українознавства зі 

студентами, прослухала доповіді д. п. н., професора Нагрибельної І.А . про 

методику проведення самостійної роботи  зі студентами на заняттях за 

кредитно-трансферною системою 

 

Паршук Світлана Миколаївна 

Заплановано - 140 годин  



Виконано – 140 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Розробка індивідуального плану викладача. 

2. Переробка навчальних та робочих програм з дисциплін: Трудове 

навчання та образотворче мистецтво, Методика навчання музичного, 

сценічного мистецтва з елементами хореографії, Художня праця та дизайн, 

Декоративне мистецтво. Розміщення комплексів дисциплін на сайті 

факультету. 

3. Підготовка до лекційних, практичних занять. 

4.  Перевірка самостійної роботи студентів. 

5. Складання завдань для тестового контролю. 

6. Перевидання навчально-методичного посібника «Каліграфія». 

7. Підготовка методичних матеріалів до проходження педагогічної 

практики студентів спеціальності «Початкова освіта». 

8. Взаємовідвідування: Тарасюк А. М., Іванець Н. В., Казанжи І. В., 

Казанжи О. В., Бублик А. Г., Січко І. О. 

 

Рехтети Любов Олександрівна 

Заплановано - 140 годин  

Виконано – 140 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

- переробка робочих програм з навчальних дисциплін: 

«Математика з методикою навчання», «Методика навчання основам здоров’я 

та фізичної культури»;  

- підготовка до лекційних, практичних занять; 

- підготовка до друку збірника завдань «Тестові завдання з 

математики для студентів галузі 01 Освіта спеціальності 013 Початкова 

Освіта». Пакет документів подано на розгляд Вченої Ради; 



- підготовка «Практикуму з математики» для студентів 

спеціальності «Початкова освіта»; 

- відвідування відкритих занять та заходів викладачів кафедри 

початкової освіти (Іванець Н.В., Бублик Г.Г., Тарасюк А.М., Марущак В.С., 

Тимченко А. А.);  

- розробила різнорівневі тести, завданнями для тестової перевірки 

знань – з дисциплін «Математика» (ОКР – бакалавр), «Методика навчання 

основам здоров’я та фізичної культури»; 

- здійснювала контроль за самостійною роботою студентів (за 

кредитами), з дисциплін, що викладала, виставляла у журнали академічних 

груп; 

- розробила комплект екзаменаційних білетів до ДЕК з «Методики 

навчання освітньої галузі «Математика» ДФН та ЗФН (ОКР – бакалавр) 

спеціальність «Початкова освіта»; 

- участь у засіданні круглого столу та тренінгу за проектом 

Державного стандарту «Нова українська школа» та з проблеми розвитку 

критичного мислення. 

 

Січко Ірина Олександрівна 

Заплановано - 142 години 

Виконано – 142 години  

Здійснювалися такі види роботи: 

- переробка та розробка робочих програм з навчальних дисциплін: 

1) «Методика навчання природознавства і світознавства». 

2) «Теорія і технологія природничої освіти в початковій школі». 

3) «Екологія та природознавство з методикою навчання». 

4) «Методика навчання природознавства та суспільствознавства» 

- підготовка до лекційних, практичних занять; 



- взаємовідвідання відкритих занять викладачів кафедри 

початкової освіти (Казанжи О.В., Бублик А.Г., Іванець Н.В.);  

- розробка тестових завдань для перевірки знань з дисципліни 

«Екологія та природознавство з методикою навчання»; 

- здійснення контроль за самостійною роботою студентів (за 

кредитами), з дисциплін, що викладала, виставляла у журнали академічних 

груп; 

- внесення змін до навчально-методичного комплексу (НМК) з 

навчальної дисципліни «Методика навчання природознавства та 

світознавства»; 

- підготовка до видання навчально-методичного посібника для 

студентів спеціальності  «Початкова освіта та дошкільна освіта» 

«Природознавство з основами екології для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку». 

 

Білявська Тетяна Миколаївна 

Заплановано - 230 годин  

Виконано – 230 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

1.Підготовлено матеріали до навчально-методичних комплексів:  

- методика навчання української мови, літературного читання та каліграфії – 

50 год.; теоретичні засади вивчення галузі «Мова та література» – 50 год.; 

методика навчання основам здоров’я та фізичної культури – 50 год. 

Разом: 150 год. 

2. Поновлено робочі та навчальні програми з курсів:  

 - МНУМ, ЛЧ та каліграфія (248 гр.) – 3 год. (робоча прогр.);  3 год. (навч. 

прогр.);  

- МНУМ, ЛЧ та каліграфія (418 гр.) – 3 год. (робоча прогр.);  3 год. (навч. 

прогр.);  

- МНУМ, ЛЧ та каліграфія (168 гр.) – 3 год. (робоча прогр.);  3 год. (навч. 

прогр.);  

 - Теоретичні засади вивчення галузі «Мова та література» – (748 гр.) – 3 год. 

(робоча прогр.);  3 год. (навч. прогр.);  



 - методика навчання основам здоров’я та фізичної культури –  3 год. (робоча 

прогр.);  3 год. (навч. прогр.). 

Разом: 30 год.  

8. Підготовлено матеріали до навально-методичного посібника (електронний 

варіант) «Методика навчання літературного читання» –  50 год. 

Разом: 50 год. 

 

Казанжи Олександра Вадимівна 

Заплановано - 210 годин  

Виконано – 170 годин (знято години за лікарняним листом). 

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Написання навчально-методичного посібника "Дитяча література в 

початковій школі".  

2. Підготовка робочої програми з нової дисципліни «Формування 

медіакультури вчителя початкової школи» 

3. Підготовка робочої програми з нової дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» 

4. Відвідування заняття Іванець Н.В. з дисципліни «Критичне мислення» і 

заняття Тарасюк А.М. дисципліни „Трудове навчання з методикою” 

5. Оновлення програм з навчальних дисциплін „Дитяча література”, 

„Методика навчання іноземної мови” 

6. Підготовка відкритого заняття з дисципліни „Формування медіа культури 

вчителя початкової школи” 

7. Створення НМК з дисципліни «Формування медіакультури вчителя 

початкової школи» 

8. Створення НМК з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням». 

 

Тимченко Алла Анатоліївна 

Заплановано - 310 годин   

Виконано – 310 годин  



Здійснювалися такі види роботи: 

а) Викладались дисципліни для студентів спеціальності «Початкова 

освіта»: «Педагогіка (загальна та історія педагогіки)», «Актуальні проблеми 

педагогіки початкової школи», «Психодидактика початкової школи», 

«Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання»; 

для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Нові інформаційні 

технології з методикою навчання: комп’ютерні технології», що відповідають 

базовій освіті «вчитель початкових класів» та тимчасовим галузевим 

стандартам. 

Підготовлено навчальні та робочі програми та навчально-методичні 

комплекси з кожної дисципліни. 

б) Створено пакети діагностики якості знань у тестовій формі та 

комплексні тести до дисциплін що викладаються: «Педагогіка (загальна та 

історія педагогіки)», «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи», 

«Психодидактика початкової школи», «Інформатика та сучасні інформаційні 

технології з методикою навчання», «Нові інформаційні технології з 

методикою навчання: комп’ютерні технології»; 

в) Підготовлено до видання навчально-методичний посібник 

«Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання», 

автор А.А.Тимченко.  

 

Бублик Анна Геннадіївна 

Заплановано - 128 годин   

Виконано – 128 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Відвідування занять:  

- Казанжи О. В. , 748 гр., практичне заняття «Маніпуляції свідомістю 

засобами масової інформації», дисципліна «Формування медіа культури 

вчителя початкової школи» (09.11.17), 4 год; 



- Іванець Н. В., 448 гр., практичне заняття «Ігрові технології в початковій 

школі», дисципліна «Педагогічна творчість і технології в початковій 

школі» (12.12.17), ( 4 год) 

2. Підготувала навчально-методичні комплекси (НМК) до навчальних 

дисциплін Іноземна мова, Академічне писемне мовлення  (100 год.) 

3. Підготувала до друку практикум «Збірник вправ з іноземної мови для 

самостійної роботи студентів» (20 год.). 

4. Провела відкрите практичне заняття: дисципліна «Іноземна мова», 348 

гр. 01.12.2016. Тема «Світ професій». 

 

 

Іванець Наталя Володимирівна 

Заплановано - 335 годин   

Виконано –335 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

Поновлено навчальні і робочі програми, навчально - методичні 

комплекси з дисциплін "Дидактика", "Методика формування ключових та 

предметних компетентностей учнів початкової школи", "Педагогічні 

технології в початковій школі", «Методика розвитку критичного мислення 

учнів початкової школи». Підготовлено пакет МКР з дисциплін викладання. 

Підготовлено пакети тестових завдань з дисциплін у шаблоні Microsoft Office 

Word: «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи», 

«Педагогічна творчість і технології в початковій школі» Підготовлено і 

видано навчально-методичний посібник з педагогічної практики для 

студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» Протягом семестру 

систематично проводився контроль викладача за самостійною роботою 

студентів із дисциплін, що викладаються. У І семестрі проведено відкрите 

практичне заняття з дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 

на тему: «Ігрові технології у початковій школі». 



У грудні 2017 року брала участь у тренінгу «Розвиток критичного 

мислення в учнів початкової школи» (м. Харків). За результатами навчання 

отримано сертифікат (8 годин роботи).   

Взаємовідвідування 

Відвідано і обговорено відкриті лекційні заняття доц. Казанжи І. В. з 

дисципліни «Дидактика, теорія і методика виховання», доц. Казанжи О. В. з 

дисципліни «Формування медіокультури вчителя початкової школи», 

виховний захід доц. Тимченко А. А. на тему «Подорож на Запорізьку Січ». 

 

 

Тарасюк Анастасія Миколаївна 

Заплановано - 272 годин   

Виконано –272 годин  

Здійснювалися такі види роботи: 

1. Зміни до навчально-методичних комплексів: МН музичного, 

сценічного мистецтва з елементами хореографії» (4курс); Образотворче 

мистецтво з МН; Трудове навчання з методикою (1 курс);  «Нові 

інформаційні технології з методикою навчання» (1 курс). 

2. Підготовка навчально - методичних матеріалів: 

- Теорія та технологія дитячої творчості(1 др.арк.)  

- Трудове навчання з практикумом (Альбом до практичних занять, 1 др. 

арк.) 

3. Взаємовідвідування занять викладачів кафедри: Паршук С.М. лекція 

«Трудове навчання з методикою». 

4. Проведення відкритого заняття з навчальної дисципліни «Трудове 

навчання з методикою» (впровадження інноваційних форм навчання) 

Тема: Вишивка – один з видів народного мистецтва (158 група, 7.11.17, І 

пара) 

 

 

 


