
ЗАТВЕРДЖУЮ
т т •«Начальник Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки Укшїки ,
_____ " О.Ю. Кулішов

(У  *4»//

План роботи
обласного методичного об’єднання керівників та викладачів фізичного 

виховання професійно-технічних навчальних закладів 
на 2016-2017 навчальний рік

Основний напрямок роботи:

1. Вдосконалення роботи з фізичного виховання в професійно-технічних 
навчальних закладах на рівні вимог Положення про організацію фізичного 
виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно- 
технічних навчальних закладах України (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 02 серпня 2005 року № 458).

2. Впровадження інноваційних та педагогічних технологій в навчальний 
процес.

3. Організаційно-методичне забезпечення предмету «Фізична культура».

4. Забезпечення оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури, 
індивідуального підходу до дозування фізичних навантажень.

*

5. Переорієнтація системи роботи викладачів фізичної культури на 
виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, прагнення 
використання засобів фізичної культури з метою самовдосконалення.

6. Формування здорового способу життя у середовищі учнівської молоді як 
основної передумови розвитку суспільства у майбутньому.

7. Забезпечення безумовного виконання правил і вимог безпеки під час 
проведення занять з фізичного виховання та підвищення професійно- 
педагогічної майстерності викладачів фізичного виховання.



№
з/п

Дата

іроведення

Тема засідання Місце
проведення Відповідальні

1 2 3 4 5

І
засідання

10 вересня 
2016 року

НАРАДА:
Тема: «Підсумки роботи професійно-технічних 
навчальних закладів Миколаївської області за
2015-2016 навчальний рік. Завдання на новий
2016-2017 навчальний рік».

Основні питання:
1. Аналіз стану роботи з фізичного виховання та 
масового спорту професійно-технічних навчальних 
закладів за 2015-2016 навчальний рік. Шляхи 
підвищення якості роботи на новий 2016-2017 
навчальний рік.

2. Організація та проведення XVI обласних 
Молодіжних спортивних ігор серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 2016-2017 
навчального року.

3. Організація навчально-виховного процесу 
фізичного виховання у професійно-технічних 
навчальних закладах 2016-2017 навчального року.

Миколаївське 
обласне відділення 
(філія) Комітету 3 

фізичного 
виховання та спорту 

МОН України.
(м. Миколаїв, 

вул. Садова, 50)
Бушнєв Д.В., спеціаліст 
МОВ (філії) КФВС МОН 
України.

Бушнєв Д.В., спеціаліст 
МОВ (філії) КФВС МОН 
України.

Гаєвська А.Г., начальник 
відділу МОВ (філії) КФВС 
МОН



1 2 4 5

II
засідання

22 лютого 
2017 року

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР:
Тема: «Системне і послідовне формування 
мотивації щодо здорового способу життя».

Основні питання:
1. Роль педагогічного колективу у формуванні 
здорового способу життя учнівської молоді засобами 
фізичної культури.

2. Відкрите заняття за модулем «Волейбол».
3. Знайомство з роботою фізкультурно-спортивного 
клубу Миколаївського професійного ліцею 
будівництва та сфери послуг.

4. Круглий стіл: Проведення спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнівською 
молодцю, яка проживає в гуртожитках навчальних 
закладів.

Миколаївський 
професійний ліцей 

будівництва та 
сфери послуг

(м. Миколаїв, 
вул. Айвазовського, 

15 6)

Машков О.В., директор 
Професійного ліцею 
будівництва та сфери 
послуг

Федорчак С.М., керівник 
фізичного виховання 
Миколаївського 
професійного ліцею 
будівництва та сфери 
послуг

Керівники фізичного 
виховання: Яценко Ю.В., 
Бурлака В.М.,
Карженко В.В.
Вознесенського ПАЛ, 
Єланецького ПАЛ, 
Маринівського ПАЛ

III
засідання

20 квітня 
2017 року

ПРАКТИЧНИИ СЕМІНАР 
Тема: «Здоров’язберігаючі технології, як фактор 
психічного комфорту та фізичної активності 
учнівської молоді».

Миколаївський 
професійний ліцей 

торгівлі та 
ресторанного 

сервісу
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Основні питання:
1. «Якісний урок фізичної культури з використанням 
інноваційних технологій та нетрадиційних методів 
проведення, як основа збереження та зміцнення» 
(відкритий урок).

2. Круглий стіл: «Формування мотивацій учнівської 
молоді до занять фізичною культурою і спортом 
через систему фізкультурно-оздоровчої та спортивно- 
масової роботи» (обмін досвідом).

3. «Національно-патріотичне виховання учнівської 
молоді засобами фізичної культури і спорту» 
(виступ).

(м. Миколаїв, 
вул. Маршала 

Василевського 40/6)

Грамматик Л.Ф., керівник 
фізичного виховання 
Миколаївського 
професійного ліцею 
торгівлі та ресторанного 
сервісу

Терещенко І.В., керівник 
фізичного виховання ДНЗ 
«Вище професійне училище 
технологій та дизайну», 
Медведев A.B., керівник 
фізичного виховання 
Миколаївського 
професійного промислового 
ліцею, Лавро В.В., керівник 
фізичного виховання 
Снігурівського ПЛ.

Мезінов М.П., 
Пантелейчук М.А.,
керівники фізичного 
виховання Миколаївського 
ВПУ суднобудування, 
Баштанського професійного 
ліцею № 9


