
Модуль 9.3. "ПМК вчителів початкової школи " 
» 

Науково- методична  проблема ПМК в 2020-2021 н.р. 

 «Продовження впровадження в освітній процес  основних принципів академічної доброчесності» 

 

 Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована 

дата 

виконання 
9.3.1 Засідання ПМК 

вчителів поч.школи 

№1 

1. Обговорення основних структурних 

елементів модуля, узгодження плану роботи. 

2. Визначення відповідальних,  розподіл 

доручень.                                

3. Ознайомлення вчителів з методичними 

рекомендаціями щодо навчально-виховного 

процесу у початковій школі  в новому 

навчальному році .  

5. Навчальні плани, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування на 2020-

2021н.р. 

Вчителі початкових 

класів 

Остроуменко 

А.О., 

 Петруненко С.В. 

08.09.2020 

9.3.2 Дослідження Дослідження протікання процесів адаптації у 1 

класах ( моніторингове дослідження  учнів 1- 

их класів за проективною методикою " 

Малюнок школи") 

Вчителі 1- их класів Раєвська І.Ю. з 21.09.20 до 

26.09.20 



9.3.3 Тиждень художньо 

-естетичного циклу 

Конкурс малюнків, виставка  поробок з 

природного матеріалу змагання між класами на 

краще виконання дитячої пісні, відвідування та 

обговорення відкритих уроків предметів з 

естетичного циклу 

Вчителі початкових 

класів 

Коваль Л.І. з 19.10.20 до 

23.10.2020 

9.3.4 Засідання ПМК 

вчителів поч.школи 

№2 

1. «Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності» 

2. Узгодження координаційного плану 

вчителів, які атестуються в 2020-2021 році.    

3.Планування тижня української мови.         

Вчителі початкових 

класів 

Петруненко С.В. 

Бондаревська І.М. 

Ващенкко С.П. 

Поліщук І.М. 

10.11.2020 

9.3.5  Випуск бюлетеня  Випуск бюлетеня за підсумками семінару  

 «Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності» 

 

 Вчителі початкових 

класів 

 Петруненко С.В.  11.11.2020 

 

9.3.6. Тиждень 

української мови 

Олімпіади з української мови. Змагання між 

командами на паралелях. 

Позакласні заходи, конкурси, виставки 

зошитів.                                                   

 Підсумки тижня. 

Вчителі початкових 

класів 

Шило Н.П. З 09.11.20 по 

13.11.2020 



9.3.7 Засідання ПМК 

вчителів поч.школи 

№3 

1. «Роль оцінювання у формуванні академічно 

доброчесного середовища». 

2. Про результати впровадження 

дослідницьких проектів вчителів, як 

атестуються. 

 3.Планування тижня математики. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Вчителі початкових 

класів 

Петруненко С.В. 

Власова Т.Ю. 

Ушакова Д.С. 

Саранчук Т.В. 

19.01.2021 

9.3.8 Випуск бюлетеня  Випуск бюлетеня за темою засідання  

«Роль оцінювання у формуванні академічно 

доброчесного середовища». 
 

Вчителі початкових 

класів 

Петруненко С.В. 20.01.2021 

9.3.9 Тиждень 

математики 

Олімпіади з  математики 

Змагання між командами на паралелях 

Позакласні заходи, конкурси, виставка зошитів                                                  

Підсумки тижня  математики  

 

Вчителі початкових 

класів 

Саранчук Т.В. з 15.02.21 до 

19.02.21 

9.3.10 Засідання ПМК 

вчителів поч.школи 

№4 

1. «Контроль за дотриманням академічної 

доброчесності в освітньому процесі». 

2. Організація та проведення державної 

підсумкової атестації в 4-х класах. 

3.Планування тижня природознавства.  

Вчителі початкових 

класів. 

Остроуменко 

А.О.,  

Алєксєєва С.М. 

Полішук І.М. 

Смаглюк Н.В. 

13.04.2021 



9.3.11 Випуск бюлетеня  Бюлетень за темою  «Контроль за дотриманням 

академічної доброчесності в освітньому 

процесі». 

 Вчителі початкових 

класів 

 Петруненко С.В.  14.04.2021 

9.3.12 Тиждень 

природознавства 

Конкурс знавців природи між класами на 

паралелях, екскурсії на природу, акції 

"Прибери планету", "Збережемо первоцвіти".                                                         

Звіт про роботу осередку " Екологічна варта"                                                                   

Вчителі початкових 

класів 

Смаглюк Н.В. з 26.04.21 по 

30.04.2021 

9.3.13 Засідання ПМК 

вчителів поч.школи 

№5.              

Заключне засідання 

Звіт про роботу ПМК , планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації 

роботи; 

- які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи ПМК. 

Вчителі початкових 

класів 

Петруненко С.В. 

Вчителі  

18.05.2021 

 


