
Методическая работа  

Мариупольской общеобразовательной санаторной  

школы-интерната І-ІІ ступеней №11 Донецкого областного совета 

в 2014-2015 учебном году 

Основные направления методической работы: 

Проблема над которой работает  

Мариупольская общеобразовательная санаторная школа-интернат №11  

в 2010-2015 г. 

"Внедрение личностно-ориентированной направленности учебно 

воспитательного процесса  путем интеллектуальной компетентности через 

призму сохранения  и укрепления здоровья учащихся" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция 

развития 

общеобразователь

ной санаторной 

школы -интернат 

І-ІІ ступеней  №11 

Миссия санаторной 

школы- интернат: 

• Оказание помощи 

семье в получении 

образования и 

воспитания ; 

• Обеспечение 

проведения 

реабилитационных и 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий; 

• Оказание помощи 

ребенку в реализации в 

обществе; 

• Социальная защита и 

разностороннее 

развитие детей, 

нуждающихся в 

лечение   

Главные направления 

развития интерната 

(администрации, 

педагогического и 

ученического коллектива, 

медицинского персонала, 

родительской 

общественности):   

• Управление 

программным 

развитием школы-

интерната; 

• Подготовка учителей и 

внедрение современных 

методов обучения; 

• Обеспечение 

требований 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

• Внедрение 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий и 

обеспечение медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников; 

• Модернизация 

содержательной и 

технологической 

стороны 

образовательного 

процесса. 

Целевая линия: 

Перспективное 

програмно-целевое 

планирование: 

• Содержание 

образования; 

• Совершенствование 

методов обучения; 

• Программа «Школы 

здоровья» - обучение 

здоровому образу 

жизни как одному из 

главных путей 

достижения успеха; 

• Система 

воспитательной 

работы; 

• Создание условий 

обеспечивающих 

личностный рост всех 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

• Создание открытого 

информационного 

образовательного 

пространства. 



Структура методической работы в 

Мариупольской ОСШИ №11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методический Совет 

Методический кабинет 

Перспективный 

педагогический опыт, 

инновации  

 

Школа педагогического 

мастерства  

Педагогические советы по 

методической работе 

 

 

Научно – практические 

конференции педагогов  

 

Методические предметные кафедры 

Предметы 

общественно – 

гуманитарного цикла . 

предметы природо -

математического цикла  

Начальная школа 1-4 кл. 

Воспитатели 1-4 кл. 

Воспитатели 5-9 кл. 

Творческие отчеты учителей, 

которые аттестуется. 

Педагогический коллектив  

• Постоянно 

действующий 

семинар. Семинар – 

практикум. 

• Творческие и 

динамические группы 

педагогов. 

• Неделя 

педагогического 

мастерства. 

• Конкурс «Педагог 

интерната». 

• Неделя 

педагогического 

мастерства: 

• Мастер – класс по 

теме: «Современный 

урок». 

• Лучший урок с 

использование 

информационных 

технологий. 

• Банк методических 

находок 

«Инновационные 

формы проведения 

урока» 

• Составление 

программы 

методического 

аукциона 

«Интеллектуально -

творческое развитие 

одаренных учащихся 

интерната » 

• Наставничество, 

консультации. 

• Школа молодого 

педагога 

• Школа 

перспективного 

педагогического 

опыта учителей и 

воспитателей 

• Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

зав.методическим 

кабинетом и 

психологом  



 

1. У 2015-2016 навчальному році продовжити роботу з науково-

методичної проблеми «Школа нового тисячоліття – школа життєвих 

проектів». 

2. З метою підвищення теоретичної науково методичної та професійної 

підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в 

інтернаті у 2015-2016 н.р. році на вирішення таких завдань:  

1. Вивчення нормативних документів, постанов уряду про школу; 

опанування методологічними і теоретичними основи відповідної галузі 

науки (за фахом); сучасними досягненнями психолого-педагогічної 

науки, методикою викладання предмета. 

2. Удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її 

національної спрямованості відповідно до національно-патріотичного 

виховання; економічних, соціально-культурних умов розбудови й 

оновлення української загальноосвітньої школи. 

3. Вдосконалювати систему виховної роботи 

4. Впровадження в практику роботу інноваційних та педагогічних 

технологій з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними 

кадрами та пріоритетними напрямками діяльності інтернату. 

5. Вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, 

посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо 

змісту, форм і методів проведення уроків. 

6. Підвищення рівня й доступності якості освіти.  

7. Інтеграція в європейській освітній простір через вибір і оновлення 

методичних прийомів роботи з учнями випускного класу. 

8. Забезпечення гармонійного розвитку людини, спрямованою на 

розвиток особистості. 

9. Вивчення і використання сучасних досягнень психолого-педагогічної 

науки. 

10. Спрямування формування у педагогів загальнонавчальних умінь і 

навичок як основи успішного навчання учнів. 

11. Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них 

дослідницької роботи; впровадження в практику кращого 

педагогічного досвіду. 

12. Впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого 

підходу з методичної роботи. 

13. Акмеологічний і компетентнісний підхід у методичній роботі. 

14. Впровадження Державного стандарту в освіту. 

15. Інформаційна освіта. 

16. Оновлення регіональної системи моніторингу якості освіти. 

17. Підвищення іміджу навчального закладу. 

18. Підготовка компетентного випускника, успішного громадянина. 

19. Підвищення соціального статусу педагогів. 
 
 
 
 

 


