
Методична робота кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

на 2018 – 2019 н. р. 

 МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ  

 

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Термін  

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Особливості реалізації 

Концепції «Нової 

української школи»у 

2018-2019н.р. 

Усі викладачі 

кафедри, студенти 4 

курсу та студенти-

магістранти 

Жовтень 

2018 р. 

 

2. Підготовка комплектів 

навчально-методичного 

супроводу для вчителів 

та учнів за програмою 

«Світ, в якому я живу» 

Авторський 

колектив програми 

(наук. кер. та автор 

ідеї – проф. 

Якименко С.І.) 

Листопад 

2018 р. 

 

3. Формування світогляду  

молодшого школяра в 

умовах нової української 

школи 

Доц. Авраменко 

К.Б.,студенти 4 

курсу та 2 СК спец. 

ПО 

Грудень 

2018 р. 

 

4. Обговорення програми 

курсу за вибором для 

загальноосвітніхнавчальн

ихзакладів «Уроки 

стійкогорозвитку. Моя 

щаслива планета» (авт. 

Пометун О.І., Онопрієнко 

О.В., Цимбалару А.Д.) 

Доц. Січко І.О, 

Рехтета Л.О., 

студенти 3 курсу та 

2 СК спец. ПО 

Лютий 

2019 р. 

 

5. Обговорення орієнтовної 

навчальної програми 

підготовки тренерів для 

навчання педагогічних 

працівників 

Доц. Паршук С.М., 

Тимченко А.А., 

студенти 4 курсу та 

студенти-

магістранти 

Березень 

2019 р. 

 

6. Створення розвивального Доц. Рехтета Л.О., Квітень  



середовища для 

соціалізації успішної 

особистості в 

громадському суспільстві 

студенти 3 курсу та 

2 СК спец. ПО 

2019 р. 

7. Особливості підготовки 

вчителів початкової 

школи за новими  

програмами та 

комплектами НМЗ 

Проф. Якименко С.І. Травень 

2019 р. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Вид робіт 

Підсумковий 

результат (рукопис, 

друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відміт

ка про 

викона

ння 

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 

кафедри 

Вересень 

2018 р. 

 

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 

2018 р. 

 

Огляд нової наукової 

та методичної 

 Бібліотека 

МНУ, усі 

 

МЕТОДИЧНА  РОБОТА 



літератури викладачі 

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 

 

4. Моніторинг якості 

освіти на засадах 

тестових методів 

оцінювання 

Підготовка 

протоколи до 

центру якості 

освіти МНУ 

Усі 

викладачі 

 

 

Листопад 

 

2018 р. 

 

Спільне засідання 

кафедри з метод 

об’єднаннями 

базових шкіл 

«Проблеми реалізації 

НУШ» 

Підготовка 

матеріалів до 

друку у 

Методичному 

віснику 

Викл. 

Іванець Н.В. 

 

5. Випуск Методичного 

вісника кафедри за 

матеріалами 3-х 

семінарів та 

спільному засіданні з 

метод об’єднанням 

базових шкіл 

Методичний 

вісник, 100 

примірників 

Доц. 

Авраменко 

К.Б.,  

Грудень  

 

2018 р. 

 

6. ПроведенняІ туру та 

підведення підсумків 

олімпіади 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

Протоколи 

перевірки робіт 

Доц. 

Білявська 

Т.М., доц. 

Казанжи І.В. 

методисти з 

дисциплін 

Грудень 

2018 р. – 

січень 

2019 р. 

 

7. Підготовка та участь 

студентів 

спеціальності 

«Початкова освіта» у 

ІІ турі олімпіади 

Надання 

консультацій  

Доц. 

Казанжи 

І.В.,Доц. 

Білявська 

Т.М., 

викладачі 

методичних 

дисциплін 

 

 

Лютий – 

березень 

2019 р. 

 

 

8. Проведення 

предметних тижнів 

конкурс стінних 

газет  

 



9. Підготовка 

методичних 

матеріалів з 

дисциплін  (банку 

даних зі 

спеціальності ПО) 

Друк. праця 

(банку даних 

тестових завдань 

спеціальності) 

Усі 

викладачі 

кафедри, 

лаборант 

Дмитренко 

А. 

Квітень 

2019 р. 

 

10. Спільне засідання 

Круглого столу з 

МОІППО «Нові 

програми та 

комплекти 

навчально-

методичного 

забезпечення для 

початкових шкіл на 

2019-2020н.р.» 

Підготовка 

матеріалів до 

друку у 

Методичному 

віснику 

Проф. 

Якименко 

С.І. 

Травень  

2018 р. 

 

11. Випуск Методичного 

вісника кафедри за 

матеріалами 3-х 

семінарів та 

спільному засіданні 

методичних 

об’єднань базових 

шкіл 

Методичний 

вісник, 100 

примірників 

Доц. 

Авраменко 

К.Б. 

Травень2

018 р. 

 

 

Завідувач кафедри початкової освіти     С.І. Якименко  

 


