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Вільнянська гімназія «Світоч» 

Вільнянської районної ради Запорізької області 

ПЕРСПЕКТИВНА  ПРОГРАМА 

роботи науково-методичної ради (НМР) 

Вільнянської гімназії «Світоч» 

Вільнянської районної ради  

Запорізької області на 2010-2015рр. 
 

1-й рік – 2010-2011н.р. 
2-й рік – 2011-2012н.р. 
3-й рік - 2012-2013н.р. 
4-й рік – 2013-2014н.р. 
5-й рік – 2014-2015н.р. 
 

 
Заступник директора  

гімназії з НМР:     Вайновська М.К. 



Головні цілі роботи науково-методичної ради (НМР): 

здійснювати керівництво науково-методичною, дослідно-пошуковою, 

інноваційною роботою та проектно-дослідницькою діяльністю в гімназії; 

координувати зусилля навчально-методичних кафедр (НМК), творчих 

педагогів, спрямовувати на розвиток науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. 

Мета: забезпечення науково-методичного супроводу освітнього 

процесу гімназії, організація дослідно-пошукової, інноваційної та 

проектно-дослідницької діяльності учителів і учнів у паралельній 

взаємодії; проведення педагогічних експериментів щодо пошуку і 

впровадження нових інформаційних технологій навчання. 

Завдання: 

1. Створення системи науково-методичної, дослідно-пошукової та 

інноваційної роботи. 

2. Спрямування зусиль педагогічного колективу на освоєння нових 

педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробації 

навчально-методичних проектів. 

3. Підвищення та удосконалення професійної майстерності вчителів, 

поширення передового педагогічного досвіду творчо працюючих 

педагогів. 

4. Підготовка та проведення науково-практичних конференцій за 

програмою науково-методичної теми гімназії, акмеологічних 

практикумів, круглих столів, професійних дискусій, тижнів 

педагогічної майстерності. 

5. Забезпечення наукового супроводу, організації, керівництва і 

контролю науково-дослідницької роботи учнів у МАН, наукового 

обʼєднання учнів (НОУ) та вченої ради гімназії. 

6. Підтримка педагогічних працівників у їх участі у Всеукраїнському 

конкурсі «Вчитель року», розгляд матеріалів. 



ПЛАН  РОБОТИ 

науково-методичної ради (НМР)  

на 2010-2011 навчальний рік 

 
І засідання (вересень 2010 рік) 

 

1. Обговорення перспективної програми роботи науково-методичної 

ради (НМР) Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської районної 

ради Запорізької області  (на 2010-2015рр.) 

 (Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР) 

2. Про вивчення роботи навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

математики, фізики, інформатики. 

(Інформація керівника НМК Богуславської Н.Г.) 

 

 

ІІ  засідання (грудень 2010 рік) 

 

1. Обговорення науково-методичного посібника «Авторські освітні 

технології на уроках зарубіжної літератури». 
(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР, 

вчителя зарубіжної літератури). 
2. Про вивчення досвіду роботи навчально-методичної кафедри 

(НМК) вчителів іноземної філології. 
(Інформація керівника НМК Стецюри О.Л.) 

 



ІІІ  засідання (лютий  2011 рік) 

 

1. Про результати участі учнів гімназії у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з базових дисциплін, у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт  МАН, інтелектуальних конкурсах та турнірах в 

2010-2011н.р. 
(Інформація Вайновської М.К., заступника директора гімназії з НМР) 

2. Про досвід роботи вчителя історії та правознавства Гарбуза В.М. (за 

результатами участі у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року», 

номінація «Правознавство», ІІ місце в районі) 
(Інформація керівника навчально-методичної кафедри (НМК) 

вчителів історії, правознавства та географії Тикан В.М.) 

 

ІV  засідання (квітень 2011 рік) 

 

1. Про ознайомлення з проектом «Робочого навчального плану 

Вільнянської гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради 

Запорізької області на 2011-2012 навчальний рік», програмами з 

предметів, які вивчаються поглиблено. 
(Інформація Губської С.І., заступника директора з НВР). 

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2010-2011 

навчальному році. 

(Інформація Губської С.І., заступника директора з НВР) 

 



ПЛАН  РОБОТИ 

науково-методичної ради (НМР)  

на 2011-2012 навчальний рік 

 
І засідання (вересень 2011 рік) 

 

1. Про підсумки роботи науково-методичної ради (НМР) за 2010-2011р. 

(Звіт голови НМР Вайновської М.К., заступника директора гімназії з 

науково-методичної роботи). 

2. Про результативність участі учнів гімназії у Всеукраїнських 

конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Орлятко», 

«Соняшник», «Гринвіч» у 2010-2011н.р. 

(Звіти гімназійних координаторів Богуславської Н.Г., Геди О.В., 

Кузьменко В.В., Шаповалової Л.М., Рафи І.А., Стецюри О.Л.) 

 

ІІ засідання (грудень 2011 рік) 

 

1. Про упровадження інноваційних технологій і ІКТ у навчально-

виховний процес та формування навички роботи з компʼютерною 

технікою в педагогічних працівників за період 2010-2011рр. 

(Інформація Михайленко Н.І., вчителя інформатики) 

 

2. Про атестацію педагогічних працівників у 2011-2012н.р. 

(Інформація Губської С.І., заступника директора гімназії з НВР) 



ІІІ засідання (лютий 2012 рік) 

 

1. Про проведення акмеологічного практикуму «Розвитком життєвої 

компетентності особистості можна управляти». 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора гімназії з НМР) 

 

2. Про досвід роботи вчителя інформатики Михайленко Н.І. 

(Інформація керівника навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

математики, фізики та інформатики Богуславської Н.Г.) 

 

 

ІV засідання (квітень 2012 рік) 

 

1. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою гімназії  

«Педагогічна майстерність вчителя гімназії – важливий чинник 

самоорганізації високого рівня професійної діяльності на рефлексивній 

основі» (четвертий рік впровадження 2011-2012н.р.) 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора гімназії  з НМР) 

 

2. Про досвід роботи навчально-методичної кафедри вчителів біології, 

хімії та екології. 

(Інформація керівника НМК Опашко І.В.) 



ПЛАН  РОБОТИ 

науково-методичної ради (НМР)  

на 2012-2013 навчальний рік 

 

І засідання (вересень 2012 рік) 

 

1. Про підсумки роботи з обдарованими учнями, ознайомлення з банком 

«Обдарованість». 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора  

гімназії з НМР) 

 

2. Про підготовку до проведення науково-практичної конференції 

«Внутрішньощкільне управління професійним зростанням вчителя в 

сучасних умовах» (за підсумками роботи над науково-методичною 

проблемою гімназії «Педагогічна майстерність вчителя гімназії – 

важливий чинник самоорганізації високого рівня професійної 

діяльності на рефлексивній основі»). 

(Інформація Вайновської М.К., заспника директора з НМР) 

 

ІІ засідання (грудень 2012 рік) 

 

1. Про підсумки роботи з молодими спеціалістами. 

(Звіт вчителів-наставників Кузьменко В.В. (Шабаль М.І.), Діденко З.М. 

(Кіріян А.С.), Негрей В.Г. (Миланко М.С.),Михайленко Н.І.            

(Петренко М.О.)) 

2. Про досвід роботи вчителя математики Губської С.І. в класах з 

поглибленим вивченням математики.  

(Інформація керівника навчально-методичної кафедри (НМК) 

вчителів математики, фізики та інформатики Богуславської Н.Г.) 

 



 

ІІІ засідання (лютий 2013 рік) 

 

1. Про досвід роботи вчителя музики Сидор Т.В. за результатами участі  

Сидор Т.В. у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», номінація 

«Музика», ІІІ місце в районі. 

(Інформація керівника НМК вчителів образотворчого мистецтва, 

музики та трудового навчання Кузьменко І.О.) 

2. Про вивчення системи роботи психологічної служби «Визначення 

причин тривожності та агресивності підлітків (6-8, 10 кл.)». 

(Звіт практичного психолога Маргес Н.Г.) 

 

 

ІV засідання (квітень 2013 рік) 

 

1. Про підсумки роботи над проблемною темою гімназії «Педагогічна 

майстерність вчителя гімназії – важливий чинник самоорганізації 

високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі» 

(підготовка та проведення науково-практичної конференції в День 

науки у «Світочі»). 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР) 

2. Обговорення наступної науково-методичної проблеми гімназії 

«Проектування як особливий різновид організації сучасного 

навчально-виховного процесу, наукової та практичної діяльності в 

гімназії» 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР) 



ПЛАН  РОБОТИ 

науково-методичної ради (НМР)  

на 2013-2014 навчальний рік 

 
І засідання (вересень 2013 рік) 

 

1. Обговорення перспективної програми втілення науково-методичної 

проблеми гімназії «Проектування як особливий різновид 

організації сучасного навчально-виховного процесу, наукової та 

практичної діяльності в гімназії» на 2013-2017рр. (рік перший – 

2013-2014н.р.)  

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР ) 

 

2. Звіт про курсову перепідготовку педагогічних працівників за період 

з 2010 по 2013рр. 

(Інформація Губської С.І., заступника директора з навчально-

виховної роботи) 

 

 

ІІ засідання (грудень 2013 рік) 

 

1. Про результативність роботи з обдарованими учнями за 

індивідуальними програмами розвитку творчих здібностей. 

(Звіт керівників навчально-методичних кафедр (НМК)) 

 

2. Про результати участі вчителів гімназії Колодочки В.Г., вчителя 

світової літератури та російської мови, Рафи І.А., вчителя початкових 

класів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» 

(Інформація керівників навчально-методичних кафедр             

Діденко З.М., Кіріян Т.В.) 

 



ІІІ засідання (лютий 2014 рік) 

 

1. Про досвід роботи навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

української мови та літератури, російської мови та світової 

літератури. 

(Інформація керівника НМК Кіріян Т.В.) 

 

2. Про результати діагностики адаптаційного періоду в 1-х, 5-х класах 

гімназії. 

(Інформація Рогатіної Я.О.) 

 

ІV засідання (квітень 2014 рік) 

 

1. Про досвід роботи навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

фізичної культури, захисту Вітчизни. 

(Інформація керівника НМК Негрея В.Г.) 

 

2. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою гімназії: 

«Проектування як особливий різновид організації сучасного 

навчально-виховного процесу, наукової та практичної діяльності в 

гімназії»  (рік перший – 2013-2014н.р.). 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора  гімназії) 



ПЛАН  РОБОТИ 

науково-методичної ради (НМР)  

на 2014-2015 навчальний рік 

 
І засідання (вересень 2014 рік) 

 

1. Про впровадження науково-методичної проблеми гімназії 

«Проектування як особливий різновид організації сучасного 

навчально-виховного процесу, наукової та практичної діяльності в 

гімназії» на 2013-2017 рр. (рік другий – 2014-2015н.р.) 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР) 

 

2.  Про підсумки моніторингових досліджень «Моніторинг відстеження 

рівня можливих шляхів переорієнтації навчально-виховного процесу» 

(Інформація Рогатіної Я.О., практичного психолога) 

 

ІІ засідання (грудень 2014 рік) 

 

1. Про досвід роботи навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

історії, правознавства та географії. 

(Інформація керівника НМК Супруненко А.Г.) 

 

2. Про підсумки роботи з обдарованими учнями. Аналіз банку 

«Обдарованість». 

 (Інформація Вайновської М.К., заступника директора гімназії з НМР) 



ІІІ засідання (лютий 2015 рік) 

 

1. Ознайомлення з «Перспективним планом курсової перепідготовки 

педагогічних працівників Вільнянської гімназії «Світоч» на період з 

2016 по 2020рр.» 

(Інформація Губської С.І., заступника директора гімназії з НВР) 

 

2. Про досвід роботи навчально-методичної кафедри (НМК) вчителів 

образотворчого мистецтва, трудового навчання та музики. 

(Інформація керівника НМК Кузьменко І.О.) 

 

ІV засідання (квітень 2015 рік) 

 

1. Про підсумки роботи науково-методичної ради (НМР) Вільнянської 

гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької області 

на 2010-2015рр. 

(Інформація Вайновської М.К., заступника директора з НМР) 

 

2. Про систему виховної роботи в 1-11 класах. 

(Інформація Бредун І.О., заступника директора з ВР) 

 


