
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ПОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ 

ВЧИТЕЛІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦИКЛУ 

Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

ПРОБЛЕМА: Удосконалення уроку як основної форми всебічного 

розвитку здорової особистості, здатної до 

самореалізації та підвищення ефективності 

сучасного уроку як шлях до всебічного і 

гармонійного розвитку здорової особистості,  

здатної до самореалізації. 

 

МЕТА: розробка основних напрямків навчальної,виховної та 

методичної роботи щодо впровадження 

інноваційних технологій всебічного і гармонійного 

розвитку здорової особистості, здатної до 

самореалізації. 

 

Керівник – Панченко М.О. 

 
Тематика засідання МО 

1 засідання Серпень 
1.Розгляд та затвердження плану роботи професійної спільноти вчителів 

фізкультурно-оздоровчого циклу на 2021/2022 навчальний рік. 

2.Обговорення інструкційно-методичних матеріалів, рекомендацій МОН 

України щодо викладання предметів  фізкультурно-оздоровчих дисциплін в 

2021/2022 навчальному році. 

3.Про погодження календарно-тематичного планування інваріантної та 

варіативної складової робочого навчального плану на I семестр, 

інтегрування навчальних програм для учнів, які перебувають на 

індивідуальній формі навчання та інклюзивних класах. 

4.Про ознайомлення з інструкцією з правил техніки безпеки під час уроків 

та спортивно-масових заходів. 

 

 

2 засідання                                                                    Вересень 

1.Методичний діалог «Гуманна педагогіка - педагогіка майбутнього, 

впровадження ідей та принципів гуманної педагогіки на уроках фізичної 

культури, Захисту Вітчизни та основ здоров’я». 

2.Планування та проведення декади фізкультури та спорту. 

3. Про план спортивно-масових заходів на 2021/2022 навчальний рік. 

4. Про методичні рекомендації щодо проведення уроків з дітьми 

віднесеними до підготовчої та спеціальної групи. 

5. Про роботу з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до змагань. 



 

 

 

3 засідання                                                                     Листопад 

1.Основні причини неуспішності учнів. Внутрішні і зовнішні причини 

неуспішності. 

2. Практичні заняття на уроках курсу « Захист України» як засіб вироблення 

стійких вмінь і навичок учнів з предмету. 

3. Особливості проведення дистанційного уроку фізичної кульутри. 

4. Про аналіз здоров’я і фізичної підготовки учнів: результати медичного 

огляду, результати тестування.  

 

 

4 засідання                                                                      Березень 

1. Самоосвіта вчителя – шлях до підвищення педагогічної майстерності. 

2. Творчі методи та прийоми роботи на уроках предметів фізкультурно-

оздоровчого циклу. 

3.Розвиток учня як особистості під час навчально-виховного процесу на 

уроках фізкультурно-оздоровчого циклу. 

4. Огляд онлай-платформ для урізноманітнення форм роботи на уроках. 

 

 

5 засідання Травень 

1. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках фізкультурно-оздоровчого 

циклу. 

2. Про підсумки та аналіз роботи професійної спільноти за 2021/2022 

навчальний рік. 

3. Про рівень навчальних досягнень учнів з предметів. 

4. Творчі звіти вчителів з проблемами, над якою працювали протягом року. 

5. Про орієнтовний план розподілу навчальних модулів на 2021/2022 

навчальний рік. 

6. Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи на 2022/2023 

навчальний рік. 
 

 

 

 

 


