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ПЛАН РОБОТИ   

методичної комісії викладачів фізичної культури, предмета “Захист України” 

та вихователів гуртожитку на 2020– 2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальн

ий за 

виконання 

Примі

тка 

1.1 

Розглянути та схвалити план роботи 

методичної комісії на 2020-2021 

навчальний рік. 

Вересень  

2020 р. 

Керівник 

методичної 

комісії 

 

1.2 

Обговорити  і затвердити  поурочно-

тематичні плани та розподілити 

педагогічне  навантаження. 

Керівник 

методичної 

комісії 

 

1.3 
Затвердити план заходів, присвячених  

Дню фізкультурника. 

Керівник 

методичної 

комісії, 

викладачі 

 

1.4 

Обговорити  план  роботи з батьками та 

педагогами  з питання  адаптації 

підлітків  до навчального процесу та 

заходи в рамках Тижня протидії 

боулінгу 

Практичний 

психолог  
 

2.1 

Обговорити результати роботи членів  

методичної комісії з ліквідації прогалин  

у знаннях першокурсників 

Жовтень  

2020 р. 

Викладачі, 

заступник 

директора з 

ВР 

  

 

2.2 
Про підсумки проведення Дня 

фізкультурника 

Керівник 

методичної 

комісії, 

викладачі 

 

2.3 

Обговорити та затвердити план 

проведення заходів, присвячених Дню 

захисника України. 

Керівник 

методичної 

комісії 

 

3.1 
Про проведення першості училища з 

міні-футболу. Листопад 

2020 р. 

О.В.Андрусяк  

3.2 
Обговорити доповідь керівника 

фізвиховання на тему: «Організація, 

О.В. 

Андрусяк,  
 



планування та проведення уроків 

фізичної культури та спортивних 

заходів у закладі освіти» 

викладачі 

фізкультури   

3.3 

Обговорити доповідь викладача 

предмета «Захист України» на тему: 

«Військово-патріотичне виховання 

здобувачів освіти під час навчального 

процесу».      

Керівник 

методичної 

комісії, 

викладачі   

 

4.1 
Обговорити та затвердити план заходів 

до Дня боротьби зі СНІДОМ   

Грудень  

2020 р. 

 

Практичний 

психолог  
 

4.2 

Обговорити стан готовності експонатів 

до виставки художньої та технічної 

творчості 

Керівники 

гуртків 
 

4.3 

Про організацію та проведення заходів в 

рамках місячника військово-

патріотичної та оборонно-масової 

роботи. 

В.М. Жиленко  

4.4 

Провести аналіз виконання навчальних 

планів і програм та рівня навчальних 

досягнень учнів за I-й семестр 2020-

2021н.р. 

Керівник 

методичної 

комісії, 

викладачі  

  

 

5.1 
Обговорити проведення виставки   

«День Святого Валентина»  

Лютий 

2021р. 

  

Вихователь 

Ж.В. Губані   
 

5.2 

Обговорити доповідь «Удосконалення 

форм і методів проведення уроків 

фізичної культури. 

А.М.Рябоволо

ва 
 

5.3 

Відвідати та обговорити патріотичний 

захід: «Бій під Крутами: героїзм і 

трагедія нашої історії» 

Вихователь 

Ж.В. Губані   
 

5.4 
Обговорити відкритий урок фізичної 

культури    

А.М.Рябоволо

ва   
 

6.1 

Обговорити відкритий урок предмета 

«Захист України» на тему: Основи 

військової топографії». 
Березень 

2021р. 

В.М. Жиленко  

6.2 
Про організацію першості  училища з 

баскетболу. 
О.В.Андрусяк  

6.3 
Обговорити відкритий урок з фізичної 

культури. 
О.В.Андрусяк  

7.1 
Про участь в фестивалі-конкурсі  

«Воскресни, писанко!» Квітень 

2021р. 

І.Ю.Митровка  

7.2 
Про участь у заходах в рамках 

Методичного дня. 

Керівник 

методичної 
 



 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні методичної комісії. 

Протокол № 1 від  ____________2020 року 

 

Голова методичної комісії                              В.М. Жиленко          

 

Секретар методичної комісії                                   А.М. Рябоволова 

 

Методист           В.Т. Фегер 
 

комісії, 

викладачі 

7.3 
Про участь  у заходах в рамках 

місячника боротьби з тютюнопалінням. 

Члени 

методичної 

комісії 

 

7.4 

Про участь педагогів МК в огляді 

конкурсі на кращий навчальний 

матеріал із загальноосвітньої 

підготовки. 

Члени 

методичної 

комісії 

 

8.1 

Обговорити питання про стан 

матеріально-технічної бази кабінетів  та 

спортивної бази училища. Травень 

2021р. 

 

Завідувачі 

кабінетами, 

О.В.Андрусяк 

 

8.2 
Про відзначення Днів пам’яті та 

примирення. 

В.М.Жиленко, 

члени 

методичної 

комісії 

 

9.1 

Провести аналіз  виконання навчальних 

планів та програм, роботи педагогів з 

реалізації ЄМП 

Червень 

2021 р. 

Члени 

методичної 

комісії 

 

9.2 

Підбити  підсумки  роботи МК за 

навчальний рік. Спланувати роботу  на 

2021-2022 н. р. 

Методисти 

училища, 

керівник 

методичної 

комісії 

 

9.3 

Про підготовку кабінетів та навчально-

матеріальної бази   до наступного 

навчального року. 

Завідувачі 

кабінетами  
 


