
Проведення ряду організаційних та методичних заходів: 

На базі навчально-методичного кабінету продовжити роботу методичної 

Ради у складі: 

• голова Ради – Дейнека В.О. заступника директора з НВР, учитель 

вищої категорії, старший учитель        

• секретар Ради – Мирончикова Л.В. зав.методичним кабінетом 

учитель-методист, спеціаліст вищої категорії  

Члени ради: 

• Сидоренко В.І -  учитель технічної праці, Заслужений учитель 

України; 

• Іванова А.С. – учитель англійської мови, к.п.н., спеціаліст вищої 

категорії; 

• Шалашна Г.М – керівник кафедри,учитель історії, старший учитель, 

спеціаліст вищої категорії;  

• Григор’єва І.М. – зав. кафедри, учитель географії, спеціаліст вищої 

категорії; 

• Вершиніна Н.В. – зав. кафедри, учитель початкових класів, 

спеціаліст І категорії;                     

• Клименко Н.П. – керівник кафедри, вихователь початкових класів, 

спеціаліст І категорії;             

• Бучинська Л.І.- зав. кафедри, вихователь 5-9 класів, спеціаліст І 

категорії;             

• Безкровна Л.І. – учитель початкових класів, спеціаліст І категорії, 

член ПК; 

• Качан Л.С. – учитель музичного мистецтва, лауреат конкурсу 

«Учитель року», спеціаліст вищої категорії; 

• Федорченко С.В. – психолог, спеціаліст вищої категорії; 

• Голоденко В.П. – соціальний педагог, спеціаліст І категорії. 

1. Призначити керівниками методичних кафедр:          

• Куратор кафедри суспільно-гуманітарних наук Ромонцов В.М., 

зав.кафедрою історії МГУ, доктор історичних наук;   

• предметів суспільно-гуманітарного циклу – Шалашну Г.М., старший 

учитель, «спеціаліста вищої категорії»; 

• Куратор кафедри природничо-математичних наук Осіпцов А.В., 

зав.кафедрою фізичного виховання спорту та здоров’я людини, к.п.н. 

• предметів природничо-математичного циклу Григор’єву І.М., 

«спеціаліста вищої категорії»; 

• початкових класів (1-4 кл.) Вершиніну Н.В., «спеціаліста І категорії»; 

• вихователів 1-4 класів – Клименко Н.П., «спеціаліста І категорії»; 

• Куратор кафедри вихователів 5-9 класов Зубченко Л.В. доцент кафедри 

фізичного виховання спорту та здоров’я людини, к.п.н. 

• вихователів 5-9 класів – Бучинська Л.І., «спеціаліст І категорії». 

2. Призначити членами методичних кафедр предметів: 

• суспільно-гуманітарного циклу: 

Учителі російської мови: 



1. Кисиленко Н.І. – учитель методист, «спеціаліст вищої 

категорії»; 

2. Мирончикову Л.В. - учитель методист, «спеціаліст вищої 

категорії»; 

3. Вовченко О.В. – «спеціаліст І категорії». 

Учителі української мови: 

1. Стаценко О.М. «спеціаліст І категорії»; 

2. Жукова Т.В. – «спеціаліст ІІ категорії»; 

Учителі англійської мови:  

1. Іванову А.С. – к.п.н., «спеціаліст вищої категорії»; 

2. Білоконь В.С. – «спеціаліст ІІ категорії»; 

3. Куразову Г.Ю. – «спеціаліст ІІ категорії»;   

4. Сорокіна О.І. – «спеціаліст»; 

5. Гусєва А.Ю. – «спеціаліст». 

Учителі мистецтва: 

1. Качан Л.С  -  учитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої 

категорії. 

2. Авраменко Є.В. учитель образотворчого мистецтва, 

спеціаліст.                             

3. Призначити членами методичних кафедр природничо-

математичного циклу: 

1. Керекеша-Попову О.В., учителя математики, спеціаліст вищої 

категорії; 

2. Дейнека В.О., учителя фізики, спеціаліст вищої категорії, старшого 

вчителя; 

3. Барбарош Л.М., учителя математики, спеціаліста І категорії; 

4. Садуло В.В., учителя хімії та біології, спеціаліста І категорії; 

5. Сметана Л.С., учителя трудового навчання, «спеціаліст І категорії»;  

6. Сидоренко В.І., учителя трудового навчання, Заслуженого вчителя 

України; 

7. Марчук О.М., учителя фізичної культури, спеціаліста І категорії; 

8. Сусло Д.В.  учителя фізичної культури, «спеціаліст»; 

4. Призначити членами методичної кафедри вчителів 1-4 класів:  

1. Олійниченко О.І. – 1-А клас, «учитель І категорії»; 

2. Кошубинська І.В. – 1-Б клас, «учитель І категорії»; 

3.  Старчикова І.Н.  – 1-В клас, «учитель І категорії» 

4. Дейнека К.Г. – 2-А клас, «учитель І категорії»; 

5. Лазаренково Т.Є.. – 2-Б клас,  «учитель І категорії»; 

6. Бескровна Л.І. – 2-В клас, «учитель І категорії»;  

7. Сергіна С.В. -  3-А клас, «учитель І категорії»; 

8. Нуждіна А.В. – 3-Б клас, «учитель І категорії»; 

9. Турська А.В. – 3-В клас, «спеціаліст»; 

10. Вершиніна Н.В.-  4-А клас, «учитель І категорії»; 

11.Шевченко Н.В.  – 4-Б клас, «учитель І категорії»; 

12. Тупіцина Є.В. – 4-В клас, «учитель І категорії»;      

5. Призначити членами методичної кафедри вихователів 1-4 класів:  



1. Денисова О.А. – 1-А клас, вихователь «спеціаліст»; 

2. Волк А.Є. – 1-Б клас, вихователь «спеціаліст»; 

3.  Ніжнік С.А. 1-В клас, вихователь «ІІ категорії»; 

4.Курпа Н.Н.. – 2-А клас, вихователь «спеціаліст»; 

5. Мержук О.В. – 2-Б клас, вихователь «І категорії»;  

6. Якубенко Н.І. – 2-В клас, вихователь «спеціаліст»; 

7. Рибакова Н.В. 3-А клас, вихователь «І категорії»; 

8. Вовченко О.В. – 3-Б клас, вихователь «І категорії»; 

9. Сусло Д.В. – 3-В клас, вихователь «спеціаліст»; 

10. Криворогова В.П. 4-А клас, вихователь «І категорії»; 

11. Кліменко Н.П. – 4-Б клас, вихователь «І категорії»; 

12. Большакова І.О.. – 4-В клас, вихователь «спеціаліст»; 

6. Призначити членами методичного об’єднання  виховної роботи 5-9 

класів:  

1. Літвінова Г.В. – 5-А клас, вихователь «ІІ категорії»; 

2. Караджинова Т.І. – 5-Б клас, вихователь «спеціаліст»; 

3. Неєжмакова О.В. – 6-А клас, вихователь «спеціаліст»; 

4. Садуло В.В. – 6-Б клас, вихователь «І категорії»; 

5. Жукова Т.В. – 7-А клас, вихователь «І категорії»; 

6. Клименко Н.П. - 7-А клас, вихователь «І категорії»; 

7. Сметану Л.С. – 7-Б клас, вихователь «І категорії»; 

8. Красік Л.І. – 8-А клас, вихователь «ІІ категорії»; 

9. Гірш Т.М. – 9-А клас, вихователь «І категорії»; 

7. Організувати протягом року  конкурс «Педагог інтернату»  

• Проведення майстер – класу за темою «Сучасний урок»; 

• Провести конкурс на кращій урок з використанням інформаційних 

технологій; 

• Поповнення банку методичних знахідок «Інноваційні форми 

проведення уроків»; 

• Складання програми методичного аукціону «Інтелектуально-

творчий розвиток» обдарованих учнів інтернату; 

• Видання методичного альманаху «Методична орбіта»: узагальнення 

кращіх методичних матеріалів вчителів і вихователів за 2015-2016 

навчальний рік; 

• Проведення підсумків роботи над методичною проблемою в формі 

круглого столу учителів та вихователів з теми «Моє призначення - 

педагог». 

8. Продовжити  науково-методичну роботу: 

1. Спрямувати зміст, форми методичної роботи на впровадження 

«Концепції розвитку Маріупольської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІ ступенів №11 Донецької обласної ради»; 

2. Продовжити розробку науково-методичного проекту «Школа нового 

тисячоліття – школа життєвих проектів». 

3. Продовжити науково-методичну роботу з реалізації державних та 

регіональних програм: 

 



Державні програми: 

• Розвиток творчого потенціалу учнів через використання 

нестандартних форм роботи в навчально-виховному процесі з 

урахуванням стану їх здоров’я; 

• Нова концепція національно-патріотичного виховання 

• Загальнодержавна програма «Здоров’я 2020: український вимір». 

• Закон України від 16.10.2012-2016 р.р. «Про затвердження соціальної 

програми протидії захворювання на туберкульоз». 

Регіональна програма: 

• 2012-2016 р.р. – Проект «Виховання молодого покоління Донеччини». 

• 2012-2016 р.р. – Проект «Впевнений старт першокласника». 

• 2012-2016 р.р. – Проект «Гідність Донеччини – надія України» 

• 2012-2016 р.р. – Цільова програма «Здоров’я людини – вибір 

Донбасу»; підпрограма «Мініатюри оздоровчої функції освіти». 

� Продовжити розробку дослідницького підходу до діяльності школярів та 

педагогів з формування здорового способу життя; 

� Продовжити роботу інтернату над «Школою життєвих проектів; 

� Впроваджувати і Державні стандарти: 

1. Ретельне опрацювання педагогами нових програм і змісту Державних 

стандартів. 

2. Розробка навчально-методичних комплектів. 

3. Проведення моніторингу ефективності впровадження нових 

Державних стандартів. 

 


