
1.1.4. ПМК вчителів суспільно-гуманітарного профілю 

2.1.4. 

1. 
Індивідуальна 

робота вчителів 

Розробка методичних рекомендацій щодо 

пошуку засобів підвищення мотивації учнів 

при вивченні дисциплін суспільно–

гуманітарного розвитку. 

кер.ПМК 01.09.2020 - 

24.05.2021 

протягом року 

 

2.1.4. 

2. 
Засідання ПМК №1 1. Аналіз роботи за минулий 2019-2020 н.р. 

2. Ознайомлення вчителів з методичними 

рекомендаціями щодо вивчення суспільно-

гуманітарних предметів у новому 

навчальному році. 

3. Про результати ДПА, ЗНО випускників 

2019-2020 н.р. 

4. Навчальні плани, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування на 2020-

2021 н.р. 

5. Структура науково-методичної роботи, 

обговорення та затвердження плану роботи 

ПМК на 2020-2021 н.р. 

6. Обговорення нової редакції правопису та 

введення її в користування педагогів та в 

освітній процес 

кер.ПМК 

 

заст.дир. 

Іванова С. А. 

05.09.2020-

10.09.2020 

 

2.1.4. 

3. 
Оперативна нарада 1.Підготовка до шкільного, районного, 

міського туру олімпіад. 

2. Планування пошуково-дослідницької 

роботи учнів. 

3.Узгодження координаційного плану 

вчителів, які атестуються в 2021 році. 

4.Про впровадження вчителями новітніх 

технологій в навчально-виховний процес 

заст.дир. 

Іванова С. А., 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

кер.ПМК 

19.09.2020  

2.1.4. 

4. 
Методичний 

тиждень 

Тиждень історії правових знань заст.дир. 

Іванова С.А. 

21.10.19 – 

25.10.19 

 

2.1.4. 

5. 
Вивчення Вивчення передового педагогічного досвіду 

«Про організацію роботи з учнями, які мають 

заст.дир. 

Іванова С. А.,  

08.10.2020 - 

11.10.2020 

 



низький рівень мотивації до навчання» кер.ПМК 
2.1.4. 

6. 
Оперативна нарада Розвиток ключових компетентностей учнів на 

уроках предметів суспільно-гуманітарного 

циклу 

заст.дир. 

Іванова С.А.   

кер.ПМК 

17.10.2020  

2.1.4. 

7. 
Засідання ПМК  

№ 2 

І.Академічна доброчесність в освітньому 

просторі 

1. Норми академічної доброчесності для 

учасників освітнього процесу   

2. Про результати впровадження академічної 

доброчесності на уроках  

3. Випуск бюлетня за підсумками засідання 

заст.дир. 

Іванова С. А.,   

кер.ПМК 

05.11.2020  

2.1.4. 

8. 
Відкриті уроки З метою реалізації питання «Формування 

особистості учня, яка у своєму житті 

керується загальнолюдськими нормами 

поведінки». 

заст.дир. 

Іванова С. А.,   

кер.ПМК 

07-18.10.2020 

10-21.03.2021 

 

2.1.4. 

9. 
Оперативна нарада 1. Планування, розподіл доручень з теми 

засідання  «Вплив виховально-розвиваючого 

потенціалу уроку на розвиток гармонійно-

досконалої особистості».    

2. Вивчення передового педагогічного досвіду  

з даної теми 

кер.ПМК 13- 20.12.2020  

2.1.4. 

10. 
Засідання ПМК  

№ 3 

І. Шляхи формування мовної компетенції 

особистості в умовах впровадження НУШ 

1. Сучасний урок як умова формування 

ключових компетенцій на уроках української 

мови та літератури (Скоробагатова О.А.) 

2. Звіт учителя Стріжак Л.М. про результати 

впровадження особистісно-орієнтованого 

Проєкту.   

3.Випуск бюлетня за підсумками 

заст.дир. 

Іванова С. А.,  

кер.ПМК 

21.01.2021  

2.1.4. 

11. 
Вивчення 

літератури 

«Життєві компетенції, в основі яких лежать 

основні олімпійські цінності: повага, дружба, 

честь, доброта, досконалість» 

кер.ПМК 02.02.2021 - 

28.02.2021 

 



2.1.4. 

12. 
Відкриті уроки З теми «Мультимедійні технології на уроках 

суспільно-гуманітарного профілю щодо 

формування гармонійно досконалої 

особистості» 

заст.дир. 

Іванова С.А. 

з 09.03.2021 до 

20.03.2021 

 

2.1.4. 

13. 
Позакласні заходи З метою реалізації питання  «Втілення ідей 

школи П’єра де Кубертена, які засновані на 

вихованні таких рис як: честь, доброта, 

повага, досконалість» 

заст.дир. 

Іванова С.А. 

з 09.03.2021 до 

20.03.2021 

 

2.1.4. 

14. 
Зустрічі з цікавими 

людьми 

Зустрічі з письменниками заст.дир. 

Іванова С. А., 

кер ПМК 

11.03.2021 - 

20.03.2021 

 

2.1.4. 

15. 
Конкурси Конкурс газет, малюнків , на краще  читання 

віршів Т.Г.Шевченка,  

«Собори наших душ»(міський літературний 

конкурс) 

заст.дир. 

Іванова С. А., 

кер.ПМК 

12.02.2021 - 

26.02.2021 

25.09-

27.10.2020 

 

2.1.4. 

16. 
Оперативна нарада 1. Про підготовку та проведення семестрових 

контрольних робіт; 

2. Аналіз стану ведення шкільної 

документації, перевірку  зошитів; 

3. Про об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів (критерії оцінювання); 

4. Про результати проходження курсової 

перепідготовки вчителів; 

5. Про участь вчителів в у виставці 

педагогічний ідей та технологій; 

6. Про підвищення мовної та мовленнєвої 

компетенції вчителів ПМК. 

заст.дир. 

Іванова С.А. 

18.03.2021  

2.1.4. 

17. 
Підготовка 

публікацій 

Підготовка публікацій до шкільної газети 

"Педагогічна  поема". 

Касьяненко Н.В. 21.03-

26.03.2021 

 

2.1.4. 

18. 
Зустрічі з цікавими 

людьми 

Зустрічі з письменниками заст.дир. 

Іванова С. А., 

кер.ПМК 

11.03.2021 - 

23.03.2021 

 

2.1.4. Засідання ПМК №4 1. Вплив основних ідей сучасного олімпізму на кер.ПМК 07.04.2021  



19. ефективність виховання школярів та результати 

їхнього навчання в умовах НУШ. 

2. Звіт учителя Лежень Я.С. про результати 

впровадження особистісно-орієнтованого 

проєкту. 

3.Організація індивідуальної роботи щодо 

якісної підготовки до ДПА та ЗНО. 
2.1.4. 

20. 
Методичний 

тиждень 

Тиждень іноземної  мови заст.дир. 

Іванова С.А. 

з 20.04.20 до 

30.04.20 

 

2.1.4. 

21. 
Анкетування Заповнення методичної карти вчителя. кер.ПМК 04.05.2021 - 

20.05.2021 

 

2.1.4. 

22. 
Засідання ПМК №5 Звіт про роботу ПМК , планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції щодо нових форм організації 

роботи; 

- які питання  треба вивчити для покращення 

роботи ПМК. 

кер.ПМК 15.05.2021 - 

20.05.2021 

 

2.1.4. 

23. 
Підготовка 

публікацій 

Підготовка публікацій  з досвіду роботи  

вчителів ПМК до серії «Школа майбутнього» 

кер.ПМК 11.05.2021 - 

24.05.2021 

 

 


