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Орієнтовний ПЛАН  РОБОТИ 

методичної комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни 

на  2019-2020 навчальний рік 

1. Засідання  (вересень)   

1. Підсумки роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік 

2. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних  

рекомендацій щодо викладання курсу «Захист Вітчизни» (по оцінюванню 

знань учнів з предмету «Захист Вітчизни» (польові збори), організація та  

вимоги до проведення занять, питання щодо створення та удосконалення 

навчально-матеріальної бази;  куточок бойової слави, куточок пропаганди 

військової служби у Збройних силах) та фізичного виховання у 2019-2020н.р. 

Відповідальний  голова метод. комісії, викладачі 

3. Затвердження плануючої документації, аналіз навчальних програм, 

забезпечення підручниками. 

4. Ознайомлення з графіком проведення обласних семінарів та зборів. 

Відповідальний голова метод. комісії, викладачі 

5. Проведення Олімпійського уроку. 

Відповідальний керівник фізичного виховання 

6. Проведення осіннього турніру з футболу «Шкіряний м’яч» . 

Відповідальний керівник фізичного виховання 

2. Засідання (жовтень) 

1. Проведення змагань на першість ліцею з волейболу. 

Відповідальний керівник фізичного виховання 

2. Організація та проведення Дня «Цивільної оборони». 



Відповідальний  голова метод. комісії,       

викладач предмету «Захист Вітчизни» 

3. Проведення заходів до дня українського козацтва «Козацькі забави» 

Відповідальний  голова метод. комісії,       

викладач предмету «Захист Вітчизни»    

                                        

3-4.  Засідання (листопад -грудень) 

1. Співпраця з райвійськкоматом  - необхідні умови військово-патріотичного 

виховання.                   

                                          Відповідальний викладач Поляков В.П. 

2. Проведення змагань на першість ліцею з баскетболу та настільного тенісу. 

                                            Відповідальний керівник фізичного виховання 

3. Проведення заходів до Дня  Збройних сил України. 

                                              Відповідальний  голова метод. комісії, майстри в/н 

  

5-6. Засідання (лютий – березень) 

1. Співпраця з райвійськкоматом  - необхідні умови військово-патріотичного 

виховання.            

      Відповідальний викладач Поляков В.П. 

2. Проведення змагань на першість ліцею з футболу та легкої атлетики. 

                                                      Відповідальний керівник фізичного 

виховання 

3. Проведення змагань на першість ліцею з гирьового спорту. 

                                               Відповідальний  голова метод. комісії 

 

7-8. Засідання (квітень - травень) 

 

1. Проведення змагань на першість ліцею з шахів та шашок.  

           Відповідальний керівник фізичного виховання  



  

2. Підготовка до обласної спартакіади між навчальними закладами ПТНЗ 

області (відповідно до плану роботи НМЦ ПТО).  

           Відповідальний керівник фізичного виховання 

 

3. Підготовка до Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») між навчальними закладами ПТНЗ області (відповідно до 

плану роботи НМЦ ПТО).  

           Відповідальний керівник фізичного виховання 

 

 

Керівник фізичного виховання                              В.О.Орлов 

 

 

   

 


