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Робоча програма
Час

Зміст роботи

Місце
проведення

Відповідальний
Головко Н.Д
Головащенко Ю.В

1330 -1400

Реєстрація учасників

Актова зала

1400 -1405

Вступне слово директора закладу
Виступ методиста з навчальних
дисциплін ММК
Вступне слово заступника директора
школи І ступеня
Презентація нестандартних видів
роботи на уроках математики у
початковій школі

Актова зала

1405 – 1415
1415 -1430
30

40

14 -15

1540 -1555

Огляд початкової школи

Актова зала
Актова зала
Ауд. 15

16 -16

Актова зала

1640 -1700

Підведення підсумків

Актова зала

40

Васкевич О.В
Методичне
об’єднання вчителів
початкових класів

Ауд. 15, 36 - 42

Урочисте нагородження переможців
альтернативної олімпіади з
математики

00

Нестюк В.М
Антонішина Ю.М

Гончарук Л.В.
(заступник
директора з
навчально-виховної
роботи)
Васкевич О.В.
( заступник
директора з
навчально-виховної
роботи школи І
ступеня)
Васкевич О.В
Антонішина Ю.М

Теоретична частина
Відкрили педагогічну майстерню «Нестандартні види роботи над
розвитком математичних здібностей молодших школярів» директор школи І
ступеня Васкевич О.В. та заступник директора з наукової роботи
Гончарук О.В.

У вступному слові методист із навчальних
дисциплін ММК Антонішина Ю.М. зазначила
необхідність формування творчого, креативного
мислення молодших школярів. Відмітила значну
роль вчителя початкових класів у створенні
необхідних умов для успішного навчання.
Наголосила, що навчати підростаюче покоління
може тільки обізнаний, грамотний, компетентний
вчитель і мета даного заходу формувати у молодих
вчителів уміння та бажання працювати творчо,
нестандартно на уроках математики.

Заступник директора з навчально-виховної
роботи школи І ступеня Васкевич О.В. ознайомила
колег з сучасними проблемами освіти, задачами
початкової школи, особливостями змісту уроків
математики у початковій школі, необхідністю
спрямовувати роботу на розвиваюче навчання та
його принципи. Також було наголошено на
необхідність формувати особливі відносини між
вчителем та учнем – відносини співпраці,
партнерства, підбір нестандартних форм роботи,
які сприятимуть перетворенню процесу навчання
на особисту потребу.

Практична частина
В практичній частині «Педагогічної майстерні» вчителі методичного
об’єднання початкових класів ознайомили колег з нестандартними формами
роботи на уроках математики та провели практичне заняття з розв’язування
олімпіадних задач.
Васкевич О.В.
Ознайомлення з матеріалами, розміщеними на
сайті гімназії.
Розв’язування задач на множини.

Мироненко Т.Л.
Проведення усного рахунку у 2 класі.
Розв’язування задач на порівняння величин.

Голуб М.М.
Розв’язування задач
інтервалів та проміжків.

на

знаходження

Рибак Н.С.
Проведення усного рахунку у 2 класі.
Розв’язування задач, пов’язаних з поняттям
частина.

Никончук О.В.
Проведення каліграфічних хвилинок у
1 класі.
Розв’язування задач на істинні та хибні
судження.

Головащенко Ю.В.
Нестандартні форми роботи на уроках
математики,
розвиток
обчислювальних
навичок.

Крутенюк Л.А.
Розв’язування задач на переливання.

Дякова А.С.
Розв’язування задач на рух.

Совко Н.М.
Система роботи по складанню
квадратів.
Розв’язування задач на зважування.

магічних

Головко Н.Д.
Проведення каліграфічних хвилинок з
логічним навантаженням.
Розв’язування задач на метод виключення.

Після практичної частини вчителів було запрошено на урочисте
нагородження переможців відкритої олімпіади з математики ФМГ № 17 для
учнів 4-х класів шкіл міста.
Переможців вітав колектив 3-Б класу ( вчитель
Крутенюк Л.А), який посів І місце на міському
конкурсі «Весела зарядка».

Також призерів вітали учні 2-А та 3-Б класів Власюк
Дарина та Пішенко Олександр, переможці обласного
конкурсу бальних танців (вчителі Мироненко Т.Л.,
Крутенюк Л.А.) та учениця 2-В класу Кочубейник Анна
( вчитель Рибак Н.С.)

Переможці олімпіади отримали грамоти та подарунки.

Не обійшлося без традиційного «фото на пам'ять»
Підведення підсумків
Підводячи підсумки педагогічної майстерні, вчителі міста подякували
організаторам за обрану тему та доцільність практичного заняття. Всі
учасники заходу прийшли до спільної думки: « Вчитель має пам’ятати, що в
кожній дитині прихований маленький Архімед, Ньютон, Ейнштейн, а задача
дорослих – його знайти, розвинути та вказати правильний напрямок.»

Міський методичний кабінет висловлює щиру подяку кафедрі
вчителів початкових класів ФМГ № 17 за організацію та
проведення педагогічної майстерні

