
План  роботи МО вчителів трудового навчання, фізичної  культури 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний  

І засідання 

СЕРПЕНЬ 

1 Про вивчення державних документів з 

проблеми освіти, інструктивно-

методичних листів 

Серпень 

2019 

Заступник з 

НВР  

2 Про обговорення  та затвердження плану 

роботи методичного об'єднання на 

2019/2020 н. р. 

Голова МО 

3 Про призначення школи ІІ ступеня. Зміст 

програм з трудового навчання. Цілі та 

задачі професійно-трудового навчання 

Заступник з 

НВР  

4 Про визначення єдиної педагогічної теми 

методичного об’єднання, обґрунтування її 

актуальності 

Члени МО 

5 Про визначення проблемних тем вчителів 

трудового навчання, над якими вони 

будуть працювати у 2019/2020 н.р.  

Голова МО  

6 Про складання графіка відкритих уроків, 

позакласних заходів  

Голова МО 

7 Про особливості контингенту учнів 

школи-інтернату у 2019/2020 навчальному 

році 

Заступник з 

НВР  

8 Про дотримання техніки безпеки на 

уроках трудового навчання 

Заступник з 

НВР  

10 Про готовність майстерень до роботи в 

новому навчальному році 

Члени МО  

11 Про обрання секретаря МО  Члени МО 

 

ІІ засідання 

ЖОВТЕНЬ 

1 Про особливості освітнього процесу 

навчання дітей з порушеннями інтелекту 

Жовтень 

2019 

Психолог  

2 Про характеристику рівнів навчальних 

досягнень, оцінювання учнів з 

інтелектуальними порушеннями легкого, 

помірного та тяжкого ступенів 

Заступник з 

НВР 

 

4 Доповідь «Реалізація принципу 

індивідуального і диференційованого 

підходу на уроках столярної справи  і його 

корекційне значення» 

Король О.В. 

 Про обговорення відкритого уроку зі 

столярної справи у 8 класі 

 

5 Про підготовку до проведення Тижня Члени МО 



трудового навчання  

6 Про ознайомлення з новинками науково-

педагогічної літератури 

Голова МО 

ІІІ засідання 

ГРУДЕНЬ 

1 Доповідь «Трудове навчання як 

ефективний засіб соціалізації дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

помірного ступеню» «Відродження 

національних традицій  на уроках швейної 

справи та квітникарства»                                                                                               

Березень 

2020 

Майданік О.М. 

 

2 Обговорення практичного заняття з 

трудового навчання з декоративно-

ужиткового мистецтва у 7-б класі 

Майданік О.М. 

Члени МО 

3 Доповідь «Відродження національних 

традицій  на уроках швейної справи та 

квітникарства»                                                                                               

Дяченко Л.А. 

4 Про обговорення відкритого уроку з 

квітникарства 

Члени МО 

 

5 Про проведення методичного вернісажу 

«Використання різновидів наочності на 

уроках  професійно- трудового навчання»  

Голова МО 

6 Про підсумки проведення Тижня 

трудового навчання 

Заступник з 

НВР 

7 Про методичний анонс-огляд новинок 

методичної та науково – популярної 

літератури, презентація передплатних 

періодичних видань, інтернет-сайтів, 

пошукових систем, електронних бібліотек 

Голова МО 

ІV засідання 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Обговорення набутих трудових вмінь та 

навичок учнів 4 класу та вибору трудового 

навчання у наступному навчальному році 

Березень 

2020 

Степаненко О.І  

Корнієнко В.А. 

2 Про обговорення відкритих уроків з 

трудового навчання у 4 класі 

Степаненко О.І  

Корнієнко В.А. 

3 Доповідь «Реалізація індивідуального 

та диференційованого підходів на 

уроках фізичної культури» 

 Майданік Л.Г. 

4 Про  обговорення відкритого уроку з 

фізичної культури 

 Майданік Л.Г. 

Члени МО 

V засідання  

ТРАВЕНЬ 

1 Про звіти вчителів про роботу над 

проблемним питанням 

 Члени МО 

2 Про виконання програм, аналіз рівня Вчителі  



досягнень учнів з трудового навчання 

3 Про проведення діагностування 

педагогічних кадрів для визначення 

структури методичної роботи на новий 

навчальний рік 

Психолог 

4 Про підведення підсумків роботи вчителів 

трудового навчання та фізичної культури 

у 2019/2020 н.р.  та визначення завдань на 

новий навчальний рік.  

Голова МО 

 


