
Звіт 

голови методичної комісії викладачів  

фізичної культури і «Захисту Вітчизни» про роботу 

за 2019/2020 навчального року 

За звітній період члени методичної комісії починали свою роботу з обговорення та 

погодження плану роботи методичної комісії на 2019/2020 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 Вітчизни, 

обговорення Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів(наказ №59 МОНУ від 26.01.11), 

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 01.02.12 Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у 

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

від 17.07.13 «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 Вітчизни, плану роботи кабінету Захист Вітчизни, роботи предметних 

гуртків з фізичної культури, графіків проведення предметних тижнів та відкритих 

уроків. Наприкінці серпня члени методичної комісії обговорювали заходи стосовно 

проведення місячника «Ми за здоровий спосіб життя!» та «Дня здоров’я», який було 

заплановано на 13.09.2019. Здоров’я – це  дар.  Його  треба  шанувати, не  витрачати, 

а  примножувати.  Людина,  яка  не  хворіє, почувається  впевнено, бо  вона   

усвідомлює,  що керує своїм  здоров’ям, є  його господарем. Саме тому з  раннього 

дитинства треба дотримуватися здорового способу життя. З метою формування 

навичок щодо ведення здорового способу життя в закладі професійно-технічної 

освіти пройшов «День здоров`я» для учнів всіх груп. На спортивному майданчику 

закладу професійно-технічної освіти учні протягом дня змагалися і гралися в рухливі 

ігри та брали участь у спортивних змаганнях.  

 

«День здоров`я» 

 

 



 
 

 
 

В листопаді 2019 року члени методичної комісії розглянули інформацію про 

проведення «Козацько-лицарського турніру» в рамках проекту громадсько-

патріотичного виховання молоді до дня Українського Козацтва та спільні заходи з 

учнями Харківської гімназії №65 «Козацький гарт». Наші учні під час турніру 

показали впевненні знання і навики з питань прикладної фізичної підготовки, основ 

цивільного захисту та домедичної допомоги, а саме: виконання нормативів з 

одягання протигазу ЦП-5 та одягання легкого захисного костюму Л-1, подолання 

смуги перешкод, надання домедичної допомоги. За підсумками проведення турніру 

команда нашого закладу професійно-технічної освіти отримала грамоту за перше 

місце в змаганнях. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

В грудні 2019 року члени методичної комісії були проінформовані про проведення 

«Тижня Захисту Вітчизни», який було проведено з 02.12.2019 по 06.12.2019 і захід 

присвячувався «Дню ЗС України», під час якого проводились наступні заходи: урок 

мужності «Героям слава», теоретичний та військово-спортивний етапи присвяченого 

Дню ЗС України під гаслом «Ми роду козацького нащадки!», з залученням 100 %  

учнів, конкурс стінних газет «Ми захисники України», тренінгові заняття в групах 

всіх курсів «Надання невідкладної допомоги пораненому», а також випуск 

інформаційних стіннівок за підсумками заходу до Дня ЗС України. 

 
 

 
 



 
Протягом навчального року в закладі професійно-технічної освіти  проводилась 

робота, яка була спрямована на підвищення рівня військово-патріотичного виховання 

допризовної молоді. В період з грудня 2019 року по лютий 2020 року учні груп № 

1,2,3,22,33,34 відвідали Харківський державний історичний музей у якому 

ознайомилися з експозицією, присвяченої визволенню м. Харкова і України від 

фашистських загарбників та Революції гідності 2013-2014 рр. 

В травні місяці під час карантину було проведено: до Дня Пам’яті та примирення 

віртуальна фотовиставка «В моїй родині був солдат» і на підставі цього заходу була 

створена дошка пам’яті «Я пишаюсь своїми предками!» До Дня Скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні для учнів груп № 3,22,24 була проведена 

віртуальна екскурсія до Національного музею історії України у Другій світовій війні. 


