
Комплексний підхід до 
організації науково-методичної 

роботи в гімназії 



Структура науково-методичної 
служби гімназії 

Педрада 

Римарєв К.Є. 

Координаційна 
рада 

Кушнір Т.М. 

Творчі групи 

Керівники груп  

МО класних 
керівників 

Самусєвич О.Б. 

Методична рада 

Кушнір Т.М.   

Психологічна служба 

Предметні 
кафедри 

Керівники кафедр 



Предметні кафедри 

Філології 

Іноземних мов 

Природничо-історичних наук 

Фізико-математичних наук 

Фізичної та естетичної культури 



Творчі групи 

Проект 

Керівник - Лісогор Л.І. 

Пошук 
Керівник-Федорова Г.І. 



Творча лабораторія  
методичної служби 

Проблемний семінар 

Психолого-
педагогічний семінар 

Методичний 
практикум 

Науково-методична 
конференція 

 

 

«Оцінка і самооцінка – 
стимул до навчання»  

«Комунікативна культура 
педагога його очима та 
очима гімназистів» 

« Розвиток професійної 
компетентності вчителя 
засобами самооцінки» 

« Механізми впровадження    
самооцінки в навчально-
виховний процес» 



Секції МАН Обласного 
товариства 

Наукове товариство 
“Ерудит” 

Товариства за 
проектами  

Науково-практична  
конференція 

 

 

Творча лабораторія  
методичної служби 

Географічна секція 
Біологічна секція 

“Золоте зерно України”(філ) 
“Пізнаємо світ англійською 
 “Юні історики – майбутні           
державотворці”, “Юні фізики” 
 

 
“Наше майбутнє в 
наших руках” 

Лінгвістична  секція 
Еко-біологічна секція 
Математична секція 
Історико-географічна секція 
Секція музики та мистецтв 



Приорітетні напрямки 
діяльності 

• Консультаційна й корекційна робота з педагогами різного 
рівня професійної майстерності 

• Організація педагогічних семінарів, тренінгів по обміну 
досвідом 

• Організація експериментальної і навчально-дослідницької 
діяльності педагога та учня 

• Запровадження інновацій, використання перспективного 
педагогічного досвіду вчителів 

• Удосконалення програмно-методичного забезпечення НВП 
(методична копилка, енциклопедія педагогічних знахідок) 

• Розвиток професійної компетентності педагогів у роботі з 
обдарованою молоддю (робота над проектами “Обдаровані 
діти”) 



Інноваційна діяльність педагогічного 
колективу гімназії 

Удянська О.А. –  
вчитель іноземної мови, 

“вчитель-методист” 

Логвін Г.В. – 
 вчитель географії, 
“старший вчитель” 



Інноваційна  діяльність 
педагогічного колективу гімназії 

Лісогор Л.І. – 
учитель 

 іноземної мови, 
“вчитель-
методист” 

Кушнір Т.М. – учитель 
світової літератури, 
“старший учитель”” 

Колінько А.П. – 
учитель історії  Паньок В.П. – учитель 

історії, “старший 
учитель” 



Інноваційна діяльність 
педагогічного колективу гімназії 

Комп’ютерні 
технології 

Лісогор Л.І. – 
учитель 

іноземної мови, 
“вчитель-
методист” 

Кушнір Т.М. – 
учитель світової 

літератури, 
“старший 
учитель”” 



Інноваційна  діяльність педагогічного 
колективу гімназії 

Логвін Г.В. – 
 вчитель географії, 
“старший учитель” 



Інноваційна діяльність педагогічного 
колективу гімназії 



Стратегії розвитку  
обдарованої дитини 

Проекти 
 “Обдарована 

дитина” 
З української 

мова 

З фізики 
З іноземної 

мови 
З фізичної 
культури 

З історії 



Проект  
“Золоте зерно України” 

Читацький салон  

Поетичний гурток 

  

Драматичні гуртки 

Студія юних журналістів  
Відеостудія 



Проект “Юні історики- 
майбутні державотворці” 



Проект “Пізнаємо світ з 
англійською” 



Проект  
“Фізики майбутнього” 



Проект “Олімпійські надії” 



Поширення педагогічного досвіду  
Семінари 



Поширення педагогічного досвіду  
Конкурси 



Публікації 

Поширення педагогічного досвіду  



Конференції Поширення педагогічного досвіду  
Міжнародна науково-практична конференція “філософські, 
психологічні та методичні аспекти екологічності освіти” 



Перспективи розвитку 
 науково-методичної роботи 

Запровадження технологій самооцінювання 

Моніторинг якості навчання 

Компетентністний підхід до роботи з 
кадрами 

Організація науково-дослідницької 
діяльності вчителя та учня 

Впровадження в практику педагога 
комп’ютерних та мультимедійних технологій 




