
                
 
                          Протокол №  1 
                                                                                                                 від   30 .08.13                                                                                                         
               
                    методичного об’єднання кафедри 
                         іноземних мов ЛМВ № 51 
   
        Проблеми та задачі кафедри вчителів  
          іноземних мов на  2013-2014 навчальний рік. 
Вивчення звіту роботи ліцею за минулий навчальний рік 
Слухали:    1.    Заступника директора Байкову С.Ю. про :   

• Національні стратегії розвитку 
освіти в Україні до 2021, 
впровадження нових державних 
стандартівтематичні плани;  
• роботу старших по паралелях 
• самоосвіту вчителів для 

підвищення професійного рівня 
• підготовку учнів до моніторінгу 

та незалежного тестування,    проектну 
діяльність 

• Взаємовідвідування уроків та 
самоосвіту вчителів для підвищення 
професійного рівня 

• Організацію роботи з молодими спеціалістами 
• Атестацію (Байкова С.Ю., Вигран О.Ф., Воловик Т.А., Сушко О.О., 

Сагура К.Ю.) 
 
                     2.  Голову  методоб’єднання Нестеренко Н.В.  про: 
• завдання   м/о вчителів іноземних мов на новий  
                                                                                                       навчальний рік; 
• основні задачі кафедри вчителів іноземних мов; 
• вимоги до уроку іноземної мови; 
• організацію роботи з молодими спеціалістами  
• використання новітніх технологій 
• поповнення та розширення методичних розробок та роздаткових   

матеріалів  
                

Ухвалили:  
•       затвердити запропоновані плани (плани додаються); 
• продовжити роботу міського методичного центру, 
• призначити старших по паралелях :  англійська мова 

1- Корницьку  Я.О. 
2- Сагуру К.Ю. 

                            3-   Щегорцову А.О. 



4- Супрун Н.С. 
5  – Забєліна О.Л.                  

                           6–Постоєнко О.Г..       
                           7– Константинову Є.М. 
                           8—Зайченко Н.С. 
                         9–Несторенко Н.В.. 
                         10 – Сушко О.О., Фомічову О.С., 

Зайченко Н.С. 
                        11-- Константинову Є.М.,Вигран О.Ф., 

Зайченко Н.С. 
 

                                                  
 
• проводити роботу над якістю знань учнів;  
• проводити проектну діяльність на кафедрі  
• практикувати творчі звіти молодих вчителів по наслідках їх роботи; 
• проводити семінари-практикуми, тренінги та майстер-класи  

•       учителям– Байковій С.Ю., Вигран О.Ф., Воловик Т.А., Сушко О.О., Сагурі К.Ю. 
готуватися та      проходити атестацію в 2012-2013 н.р. 

 
• Систематично проводити контроль якості засвоєння програмного матеріалу       
                                     в усіх класах.  

                                                   
• призначити вчителів-наставників: 
 
 
               
                                            Зайченко Н.С.             .                 СагураК.Ю. 
                                                                                                   Мягков О.С. 
                                                                                                
                                      
                       Торутько О.О.               Супрун Н.С. 
 
 
 
                                               Вигран О.Ф.   -                Забеліна О.Л.                    
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                               



                            Нестеренко Н.В.                  Бутешова Я.С. 
 
 
                               
 
                                          Корницька Я.О.                     ЩегорцоваО.О. 
 
 
 
 
Заступник директора з                                                           БайковаС.Ю. 
навчально-виховної роботи 
 
Голова методобєднання                                                  НестеренкоН.В. 
 
Секретар методобєднання                                             Фомічова О.С. 
 
 
 
 

 
 


