
План роботи   
методичного об’єднання вчителів трудового навчання, фізичної культури 

на 2021-2022 н.р. 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний за 
проведення 

І засідання 
1  Вивчення документів, інструктивно-

методичних листів 
Вересень 2021 Заступник 

директора з НВР 
Гончаренко Т.М. 

2 Обговорення  та затвердження плану 
роботи методичного об'єднання на 
2021-2022 н. р. 

Голова МО 

3  Планування роботи на рік. 
Визначення напрямків діяльності 
вчителів 

Голова МО 

4 Організація самоосвіти вчителів 
трудового навчання  як індивідуальна 
форма методичної роботи 

Голова МО  

5 Дотримання техніки безпеки на 
уроках трудового навчання. 

Заступник 
директора з НВР  

6 Готовність майстерень до роботи в 
новому навчальному році. 

Заступник 
директора з НВР  

ІІ засідання 
1  Круглий стіл «Роль праці в розвитку 

особистісних якостей, що сприяють 
підготовці випускників спеціальних 
шкіл в нових соціально-економічних 
умовах» 

Листопад 2021 Соціальний 
педагог 
Атаманенко Ю.В. 

2  Обмін думками « Впровадження 
елементів нових педагогічних 
технологій в практику роботи» 

Члени МО 

3 З досвіду роботи «Формування 
практичних умінь і навичок 
учнів на основі застосування 
інноваційних технологій на 
уроках трудового навчання» 

Дяченко Л.А. 

4 Практична робота з 
квітникарства 

Дяченко Л.А. 

5 Психологічний порадник  
«Відвідування майстерні учнем з 
агресивною поведінкою» 

Практичний 
психолог 



ІІІ засідання 
1 Методичні посиденьки «Шляхи 

підвищення ефективності 
навчання та виховання учнів на 
уроках трудового навчання» 

Січень 2022 Голова МО, члени 
МО 
 

2 Доповідь «Формування навичок 
самостійної роботи на основі 
впровадження активних форм 
навчання» 

Майданік О.М. 
 
 
 

3 Відкритий урок з швейної справи Майданік О.М. 
 

 
4 

Доповідь «Активізація пізнавальної 
діяльності учнів та творчий розвиток 
особистості на уроках трудового 
навчання» 

 Гаган О.В. 

5 Відкритий урок з шевської 
справи 

 Гаган О.В. 

6 Обмін досвідом «Методи творчої 
діяльності на уроках трудового 
навчання» 

 Вчителі трудового 
навчання 

ІV засідання 
1 Повідомлення  «Реалізація 

принципу індивідуального і 
диференційованого підходу на 
уроках трудового навчання  і 
його корекційне значення» 

Березень 2022 Бокій Ю.А. 
 

2 Відкритий урок у 6 класі Бокій Ю.А. 
3 Круглий стіл «Вирішення 

проблемних ситуацій на уроках 
праці» 

Голова та члени 
МО 

4 Фрагмент уроку з декоративно-
ужиткового мистецтво 

Гісем О.А. 

V засідання 
1 Виступ «Навчально-дидактичні 

ігри в розвитку пізнавальної 
активності учнів на уроках 
трудового навчання» 

Травень 2022 Члени МО 

2 Відкритий урок з квітникарства у 
9а класі 

Карлова Т.М. 

3 Обмін досвідом за круглим 
столом по розвитку в учнів 
усвідомленості практичної 
діяльності на уроках 

Члени МО 



4 Про виконання навчальних 
планів та програм у 2021-2022 
н.р. 

Голова МО 

5 Підсумки роботи методичного 
об’єднання за 2021-2022 н.р. та 
завдання на 2022-2023 н.р. 

Голова МО 

 
 

 
 
 
 

 


