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ПОЛОЖЕННЯ
про міський огляд-конкурс методичних кабінетів дошкільних 

навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з
педагогічним кадрами 

1. Загальні положення
Міський огляд-конкурс методичних кабінетів ДНЗ на кращу 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами спрямований на 
активізацію і вдосконалення діяльності та навчально-методичного 
забезпечення методичних кабінетів, поліпшення умов роботи педагогічних 
працівників, спонукання їх до творчої пошукової діяльності.

2. Мета огляду-конкурсу
Головною метою огляду-конкурсу є вдосконалення методичної роботи 

з педагогічними кадрами дошкільних закладів, підвищення їх кваліфікації та 
фахового рівня за Базовим компонентом дошкільної освіти, чинних Програм 
розвитку дитини дошкільного віку, огляд навчально-методичного 
забезпечення, виявлення й поширення сучасних технологій, ефективних 
форм і методів роботи з педагогічними кадрами.

3. Завдання огляду-конкурсу
3.1 Виявлення стану реалізації завдань і напрямів роботи 

методичних кабінетів з педагогічними кадрами.
3.2 Пошук сучасних ефективних форм і методів організації та 

проведення методичної роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти та 
чинних Програм розвитку дитини дошкільного віку.

3.3 Пропагування досвіду співпраці методичних кабінетів із 
науковими установами, проведення дослідницько-експериментальної роботи 
та здійснення інноваційної діяльності.

3.4 Виявлення ефективних масових, колективних, групових та 
індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами.

3.5 Визначення рівня матеріально-технічного забезпечення 
методичних кабінетів, у тому числі комп’ютерною технікою, та ефективність 
її використання.

4. Порядок проведення конкурсу
Конкурс проводиться в три етапи:

І етап (попередній) -  методичні кабінети до 8 квітня поточного року 
готують і подають до Інформаційно-методичного центру заявки на участь у 
конкурсі та супровідні матеріали.



II етап (заочний -  розгляд поданих матеріалів) -  міський оргкомітет 
та журі розглядають матеріали до 15 квітня та визначають п ’ять кращих 
методичних кабінетів за змістом роботи.

III етап -  до 20 квітня журі безпосередньо ознайомлюється з 
роботою п ’яти методичних кабінетів, визначає серед них переможців та 
призерів. Рішення про переможців та призерів конкурсу до 1 травня 
поточного року затверджується наказом по управлінню освіти і науки 
Сумської міської ради.

5. Учасники огляду-конкурсу
У огляді-конкурсі беруть участь на І та II етапах усі методичні кабінети 

ДНЗ, НВК, на III етапі -  п ’ять методичних кабінетів, визначених міським 
журі в результаті розгляду відповідних матеріалів на заочному етапі.

6. Матеріали, що подаються на огляд-конкурс
■ Заявка на участь в огляді-конкурсі.
■ Лист-подання ДНЗ, що містить довідку про навчально- 

матеріальну базу кабінету, у тому числі його оснащення 
комп’ютерною технікою.

■ Висновок (до 3 друкованих аркушів) і додатки про стан і 
результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в 
закладі, моніторинг навчальних досягнень дошкільників, 
проведення масових заходів, семінарів, конкурсів, виставок 
тощо.

■ Річний план роботи, додатки до нього: циклограми, схеми, 
діаграми, які детально висвітлюють структуру діяльності 
методичного кабінету.

■ Система планування методичної роботи з педагогічними кадрами 
на навчальний рік.

■ Відеозапис (мультимедійна презентація) не більше трьох 
масових заходів, у тому числі одного семінару, ділової гри, 
педагогічної ради тощо.

■ Бібліографія та відповідна друкована продукція методичного 
кабінету.

■ Картотека матеріалів передового педагогічного досвіду, 
схвалених науково-методичною радою Інформаційно- 
методичного центру, вченою радою Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

7. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс
Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:

■ якість та ефективність методичної роботи з педагогічними 
кадрами, організацію та результативність системи неперервного 
вдосконалення фахової майстерності та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів;

■ адресну методичну допомогу педагогічним кадрам;
■ організацію і проведення досліджень з питань упровадження 

сучасних методик, інноваційних технологій, удосконалення форм



і методів роботи з педагогічними кадрами, участь в організації 
діяльності експериментальних майданчиків, творчих груп тощо;

■ систему виявлення апробації та впровадження в практику 
перспективного педагогічного досвіду, методичної структури, 
освітніх технологій і сучасних методик;

■ розробку та впровадження ефективних систем розвитку творчої 
ініціативи педагогічних працівників, залучення їх до активної 
участі в конкурсах професійної майстерності;

■ співпрацю методичних кабінетів з науковими установами та 
вищими навчальними закладами щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників шляхом залучення їх до науково- 
пошукової роботи;

■ наявність у методичних кабінетах літератури та просвітницької 
інформації.

8. Визначення переможців огляду-конкур су
Переможці міського огляду-конкурсу нагороджуються грамотами 

управління освіти і науки Сумської міської ради. Окремим методичним 
кабінетам, які не стали переможцями, може бути наданий статус «Кращий» 
за окремими напрямами діяльності. Методичні кабінети, що стали 
переможцями і призерами міського огляду-конкурсу, нагороджуються 
дипломами відповідно І, II, III ступенів.


