
                                                             Звіт по роботі методичного об’єднання  

                                                             класних керівників початкової школи                                         

                                                               Керівник МО  Нецька Л.В. 

    В 2020 -2021 навчальному році методичне об’єднання  налічувало 18 

класних керівників. Члени методичного об’єднання працювали над проблемою  

«Впровадження у виховний процес основних принципів академічної 

доброчесності» Основною метою виховної діяльності було виховувати 

громадянина з демократичним світоглядом і    культурою, який не порушує 

прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури свого 

народу, забезпечувати виховання у дітей позитивних рис характер, вчити бути 

милосердними, чесними, добрими, шанувати батьків, вчити дітей цінувати 

власне життя та життя інших людей,  дотримуватися культури здоров`я,  

виховувати правову культуру, повагу до законів та упевненість у необхідності  

суворого їх дотримання, виховувати позитивне відношення до праці, виявляти 

творчі здібності дітей та сприяти їх  розвитку, продовжити роботу по 

згуртуванню учнівських колективів на засадах академічної доброчесності. 

Колективом вчителів були виділені ті прийоми, завдяки яким можна досягти 

успіху:  

1. Виховувати етичні норми з перших днів навчання. 

2. Потрібно створити в класі атмосферу академічної доброчесності. 

3. Вчителю стати прикладом  академічної чесності. 

4. Як запорука академічної доброчесності, формувати потрібні знання, 

навички та компетенції. 

5. Вчити самостійно вчитися, здобувати знання. 

6. Виховання у молодших школярів відчуття справедливості, чесності. 

відповідальності . 

7. Сформувати любов до праці; продемонструвати, що навчання – це також 

праця, однак праця своєрідна – розумова; прищепити учням відчуття 

плинності часу. 



Адже дотримання принципів академічної доброчесності повинно ґрунтуватися 

на самомотивації та самоконтролі. 

    В такий непростий навчальний рік колектив працював за принципом: «Щоб 

вести дітей за собою, необхідно самому рухатися, не зупиняючись». Вивчали 

передовий педагогічний досвід і за цей період була опрацьована така 

література: В,І,Садкіна Маленькі секрети учительського успіху, Харків, 

«Основа», 2018. Зібрали кілька онлайн-інструментів, які допоможуть учителям 

та батькам зайняти дітей навчанням під час карантину. Серед онлайн-

інструментів виділили: . Ukraїner - це мандри Україною; Живі письменники - це 

інтерв’ю із сучасними письменниками й письменницями; Книга-мандрівка -

український мультсеріал; OpenTheatre - це можливість усім разом відправитися 

на екскурсію в музеї світу. 

      На протязі навчального року засідання МО проводилися поквартально. 

      На першому засіданні розглядались  нормативно-правові документи щодо 

організації навчально-виховного процесу в 2020-2021 н. р., зміни що відбулися, 

питання профілактика нещасних випадків в школі, ознайомлення класних 

керівників із списками   пільгових категорій. Пройшло обговорення та 

затвердження плану роботи М.О. на 2020- 2021 н. р. Узгодили плани роботи 

загонів «Добрик – Всесвіт», «Екологічної варти». 

На другому  засіданні були розглянуті такі питання, як:  

1. Дистанційні форми виховної роботи на засадах академічної 

доброчесності.  

2.  Планування виховних заходів під час тижня української мови. 

3. Організація та проведення виховних годин за тематикою «Академічна 

доброчесність» ( З досвіду роботи ). 

Третє засідання було присвячене таким питанням як: 

* Формування класного колективу на засадах дружби, взаємоповаги,    

екологічного мислення та інших доброчесностей в учнів початкових класів. 



*  Розвиток моральних цінностей в умовах  Нової української школи. 

Питання формування здоров’язберігаючих  компетентностей молодших 

школярів  розглянули на четвертому засіданні, організували  екскурсії на 

шкільне подвір’я за тематикою «Твоє здоров’я в твоїх руках».  Заслухали звіти 

«Екологічної варти» та  дитячої громадської організації "Добрик-  Всесвіт".  

Питання відкриття пристосованого дитячого табору відпочинку «Чарівний 

дзвіночок» було представлено заступником директора з НВР Остроуменко А.О. 

  У своїй виховній діяльності класні керівники використовували різноманітні 

традиційні та інноваційні форми виховної діяльності  - головне, щоб вони 

давали бажаний результат: здоров’язберігаючі технології,  інформаційні 

технології, технології співпраці, інтерактивні технології, особистісний підхід до 

кожної дитини.  На протязі 2020-21 року обговорювали творчі звіти , проектну 

діяльність вчителів, які атестувалися, вивчали й впроваджували в практику 

інтерактивні виховні дистанційні технології,  проводили такі методичні тижні:  

тиждень естетичного циклу; тиждень української мови;  тиждень 

природознавства, тиждень безпеки. В рамках методичних тижнів були 

проведені такі виховні заходи: звіт по проекту «Збережемо красу водойм» та "У 

розумних людей-розумні покупки"  . вікторину "Юні екологи!" екологічна 

година «Чисте довкілля»,  інтелектуальну гру "Знавці природи", виставка 

малюнків "Земля наш рідний дім", екологічна година "Чисте довкілля" , 

інформативно-виховна бесіда "Весни обірване суцвіття",  екологічний захід 

«Живе обличчя Землі». створили колаж до Дня Землі. Разом дійшли висновку, 

що багато залежить від нашої поведінки, розуміння проблеми та бажання 

берегти природні багатства (тиждень природознавства).  

        Використання принципів академічної доброчесності було спрямовано на 

налаштування  доброзичливих  відносин у класних колективах, моральних 

цінностей дітей. Виховні години були присвячені подіям сучасності та ка-

лендарним датам, зокрема: « Ми українці», «Т.Г.Шевченко- поет і художник», 

«Свята нашого народу». Упродовж тижня української мови відбувалися 



найрізноманітніші заходи. Надзвичайно цікаво та захоплююче пройшли 

конкурсно-розважальні ігри знавців української мови серед учнів класів, 

олімпіади, вікторини, ранкові зустрічі, мовознавчі турніри, конкурси віршів та 

багато інших захоплюючих заходів. Закінчився тиждень нагородженням 

переможців олімпіад та учасників вікторин, грамотами та пам’ятними призами.          

Також були проведені заходи до Дня Матері, до Дня соборності України, дня 

збройних сил України, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, до Дня 

пам'яті та примирення. Початкова школа приймала активну участь у 

загальношкільних акціях, таких як «Годівниця для птахів», «Замість ялинки - 

зимовий букет», акції з допомоги безпритульним тваринам, «Подарунок воїну», 

« Первоцвіти», фестиваль Олімпійської писанки. 

Під час тижня безпеки провели такі години спілкування, як «Безпечне 

довкілля. Небезпека від вогню», «Дорога і діти»,  «Безпека на дорозі. Я - 

пішохід. Попередження травматизму", «Твої помічники на дорозі. Сигнали 

світлофора, регулювальника". Обговорили правила поведінки у школі під час 

пандемії та заходи, які допоможуть знизити ризик інфікування коронавірусом. 

Повторили алгоритм дій за підозри на COVID- 19.  

         В цьому навчальному році частина заходів  проводилась дистанційно - це 

робота з батьками (консультації,  батьківські збори). Під час дистанційного 

навчання класні керівники виконувала не лише навчальні, а й виховні задачі. 

Так, на уроках читання діти вчилися відрізняти  добро від зла, любити свою 

Батьківщину, охороняти природу, дружити, на уроках природознавства діти 

знайомилися з природними багатствами  планети Земля, особливостями 

природи материків та океанів, вчилися правилам поводження з природним 

ресурсами, знайомилися з правилами безпечної поведінки  вдома та багато 

іншого. Отже, використовуючи широкі можливості  інтернету, різноманітних 

навчальних платформ навчати та виховувати учнів можна так само, як і за 

звичай у шкільному класі. А таку форму роботи як екскурсія проводили заочно. 

Та були в роботі класних керівників певні недоліки: 



1. Низька зацікавленість батьків у результатах навчання і виховання своїх дітей. 

2. Недостатній рівень сформованості гуманістичних рис особистості. 

      Плануючи виховну роботу на наступний навчальний рік, 

потрібно  пам’ятати про унiкальнiсть i неповторнiсть кожної дитини, її 

особливостi та здiбностi.  І виходячи з цього перед класними керівниками  МО  

постає основне завдання –   забезпечити умови для розвитку цих унiкальних 

рис окремої особистостi,  надати кожнiй дитинi  можливостi  для 

самовираження, формувати духовне обличчя дитини, її культури, розвинути в 

ній уміння знаходити красу в тому, що її щоденно оточує,;   

– спрямовувати свою діяльність на створення у класі сприятливого середовища 

для формування особистості дитини, пошук найбільш ефективних прийомів і 

методів здійснення виховного впливу на кожного вихованця, адже взаємодія з 

дітьми – це справа душі і серця, яка крок за кроком веде до загального успіху.  

Маємо надію, що майбутнє країни – це наші учні, для яких девізом у  

житті   стануть  слова  Д. Кеннеді: «Не  питайте, що ваша країна може зробити 

для вас, запитайте себе, що ви можете зробити для своєї країни». 

 

 


