
ЗВІТ 

про роботу  методичної комісії викладачів  

фізичної культури та «Захисту України»  

за 2020/2021 навчальний рік 

    Робота методичної комісії за звітній період розпочалась з обговорення та 

погодження плану роботи на 2020/2021 навчальний рік,  обговорення методичних 

рекомендацій МОН України щодо викладання предметів, змісту навчальних програм, 

підручників, внесення змін до тематичного та поурочно-тематичного планування 

предметів фізичної культури і «Захисту України», обговорення «Інструкції з ведення 

журналу обліку теоретичного навчання здобувачів освіти професійно-технічних 

навчальних закладів» (наказ №59 МОНУ від 26.01.2011), обговорення наказу МОН 

України № 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти», обговорення листа МОН молоді і спорту  №1/9-72 від 01.02.2012 «Про 

інструктивно-методичні матеріали стосовно безпечного проведення занять у 

кабінетах загальноосвітніх навчальних закладах» та листа МОН України №1/9-497 

від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань 

створення безпечних умов для роботи в кабінетах з інформаційно-комунікаційними 

технологіями загальноосвітніх навчальних закладів», а також обговорення та 

погодження навчально-плануючої документації з предметів фізичної культури і 

«Захисту України», плану роботи кабінету «Захист України», роботи предметних 

гуртків з фізичної культури, графіків проведення предметних тижнів та відкритих 

уроків.  

   14 жовтня 2020 року в Центрі проходили заходи з нагоди відзначення Дня 

захисника України, метою яких є виховання української молоді в дусі військових 

традицій Українського народу, формування патріотичної свідомості, формування і 

розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту держави і служби у ЗС 

України та інших військових формуваннях держави. Протягом тижня з 12.10.2020 по 

16.10.2020 було проведено ряд заходів до Дня захисника України. Здобувачі освіти 

мали можливість переглянути як художні, так і документальні відеоматеріали про 

подвиги захисників України, історичні факти становлення української армії. З 

12.10.2020 – 14.10.2020 в Центрі для 1, 2 та 3 курсу було проведено патріотичний 

квест: «Ми нащадки славних козаків!». Також керівники груп протягом тижня 

проводили виховні години за тематикою: «В єдності наша сила» та «З відданістю 

Україні в серці». 

  Вже традиційно в Державному навчальному закладі «Регіональному ЦПО швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області» до «Дня Збройних сил України» з 

01.12.2020р. по 04.12.2020р. було проведений «Тиждень предмета Захист України». 

Цьогоріч тиждень відбувався у дистанційному форматі. В рамках тижня були 

заплановані і проведені ряд заходів, до яких активно долучились здобувачі освіти 

нашого Центру, а саме: привітання хлопців із Днем ЗС України, віртуальна виставка 

«Сучасні ЗС України – слава, гордість, міць української землі», вікторина для дівчат і 

хлопців на знання предмету Захист України, перегляд відеоматеріалів: «Як змінились 

ЗС України у період з 2014 року по 2020 рік», віртуальна виставка архівних 

документів, речових пам’яток, фото та відеоматеріалів щодо становлення 

українського війська, конкурс на кращу презентацію присвячену ЗС України. 



 
 

 

Державний навчальний заклад  
«Регіональний центр професійної освіти  
швейного виробництва та сфери послуг  

Харківської області» 

ЗВІТ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПРЕДМЕТА  

«ЗАХИСТ УКРАЇНИ»  
2020/2021 н. р. 

Тиждень було проведено під час дистанційного навчання 2020/2021 н. р. 

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної 
освіти швейного виробництва та сфери послуг  

Харківської області» 

МАТЕРІАЛИ 
віртуальної виставки: «Сучасні ЗС України – слава, гордість, 

міць української землі» 

БРОНЕАВТОМОБІЛЬ «БАРС-8» БРОНЕАВТОМОБІЛЬ «КОЗАК-2М1» 

ЗРКП «107 мм «9К310УМ» БПАК «ФУРІЯ-А1СМ» 

Викладач предмета «Захист України» В.П. Січкар 



 
 

 

До Дня ЗС України здобувачі освіти закладу професійної освіти 

підготували презентації: 

1 місце – Чічаріна Ангеліна (група 34) під назвою:   «Пам’ятаємо. 

Війна на сході продовжується»; 

2 місце – Ханов Олександр (група № 2) під назвою: «Новітня бойова 

техніка у ЗС України»; 

3 місце – Громенко Дмитро (група № 33) під гаслом: «Майбутнє ЗС 

України». 

У вікторині для дівчат «Надання домедичної допомоги» 
приймали участь всі дівчата закладу професійної освіти, 

які виявили бажання: 
1 місце – Шмельова Дарина (група № 2) набрала 29 балів; 
 2 місце – Близнець Валерія (група № 33) набрала 27 балів; 
3 місце – Соловей Валерія (група № 33) набрала 25 балів. 



     На засіданні методичної комісії було обговорено підготовку та проведення заходів 

тижня. За матеріалами проведення «Тижня Захисту України» було підготовлено 

відповідний звіт, так як заходи проводилися під час дистанційного навчання 

2020/2021 н. р. 

Також протягом навчального року в Центрі  проводилась робота, яка була 

спрямована на підвищення рівня військово-патріотичного виховання допризовної 

молоді, формуванню патріотичних почуттів здобувачів освіти, підвищення 

значущості відновлення історичної пам’яті про тривалі традиції збройної боротьби за 

незалежність України у становленні національної свідомості, усвідомлення 

важливості засвоєння різноманітних історичних уроків, шанування традицій збройної 

боротьби за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України були 

проведені наступні заходи: 

 у День визволення України 28 жовтня 2020 року від нацистів ми із сумом і 

гіркотою згадуємо події Другої Світової війни. 76 років тому міста та села 

України були остаточно звільнені від фашистських загарбників. Вшанування 

пам’яті тих, завдяки кому це стало можливим в нашому Центрі було проведено 

низка заходів присвячених цій даті; 

 у листопаді, напередодні Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті померлим 

від голоду», приуроченій 87-й річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, в 

групах пройшли години скорботи «Голодомор – біль душі і пам’ять серця»; 

 до Дня Гідності та Свободи – однієї із знакових дат в історії України, здобувачі 

групи 33 взяли участь у виховному заході «Україна – країна нескорених!»; 

 в січні 2021 року до Дня Соборності України, з метою формування національної 

свідомості здобувачів освіти, за допомогою дистанційних форм спілкування 

проводились заходи за тематикою: «Україно! Твоя доля – єдність, злагода і воля»; 

 у лютому 2021 року під час вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні здобувачі освіти завітали до бібліотеки 

здобувачі освіти завітали до бібліотеки, щоб згадати хронологію подій 7-річної 

давнини та віддати шану тим, хто «положив серце й душу за нашу свободу»; 

 щорічно в квітні до роковин аварії на Чорнобильській АЕС, здобувачі освіти 

групи 33 за допомогою засобів дистанційного навчання, провели для однолітків 

усний журнал «Дзвони Чорнобиля» та підготовили відеопрезентацію: 

«Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять!», який було розміщено на You Tube каналі 

нашого Центру; 

 в травні місяці 2021 року здобувачі освіти нашого Центру надали світлини своїх 

рідних та близьких, які були учасниками подій Другої Світової війни для 

створення віртуальної дошки пам’яті на платформі «Calameo». 

 



Всі матеріали військово-патріотичного виховання здобувачів освіти за навчальний 

рік є на сайті мережі Zoom, Facebook, а також на власному каналі You Tube 

Центру. 

   На протязі навчального року члени методичної комісії викладачів фізичної 

культури та «Захисту України» брали активну участь у різноманітних заходах, які 

проводились під керівництвом НМЦ ПТО у Харківській області за допомогою 

дистанційного спілкування, а саме: 

 20.11.2020 –інтегрований вебінар з викладачами «Захист України» та фізичної 

культури за темою: «Активізація роботи з фізичного та національно-

патріотичного виховання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О через впровадження 

нових форм навчання»; 

 17.12.2020 –онлайн – школа кращого передового досвіду для викладачів 

предмету «Захист України» за темою: «Практична спрямованість уроків 

предмету «Захист України» в процесі здобуття життєвих компетенцій»; 

 25.02.2021 –вебінар з предмету «Захист України» за темою: «Здобуття 

первинних військових знань та практичних навичок – основа виховання 

патріотів та захисників Вітчизни»; 

 18.03.2021 –інтегрований вебінар для викладачів предметів  «Захист України» 

та фізичної культури за темою: «Формування вмінь та навичок військової та 

фізичної підготовки, як необхідний чинник військово-патріотичного виховання 

молоді та можливості використання їх для захисту Вітчизни»; 

 22.04.2021 –вебінар для викладачів фізичної культури за темою: «Формування 

предметних компетентностей ігровими та змагальними методами на уроках 

фізичної культури». 
 
 
 
         

Голова методичної комісії                  В.П. Січкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


