
Структура методичної роботи з педагогічними кадрами   
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  міста 

 

 

 

Участь в обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних конку-

рсах фахової майс-

терності 

Творчі 

майстерні 

вчителів 

Проведен-
ня міських 

тематичних 
 конкурсів 

Узагаль-

галь-

нення 

досвіду 

 ММО; 

 Оператив-

ні наради; 

 Предметні 

блоги; 

 Сайти 

ММО 

Науково-методичне забезпечення системи освіти 

Методичний кабінет 

Консультування педагогічних працівників з 

проблеми сучасного розвитку освіти 

Науково-методична підтримка інноваційної 

діяльності в освітній галузі 

Інформаційно-методичний супровід навчальних 

закладів і педагогічних працівників 

Центр профконсультації та практичної психології Методична рада Бібліотечно-інформаційна служба 

Міські опорні школи з базових дисциплін та методичних проблем 

Впровадження в практику навчальних закладів та педагогічних 

працівників досягнень психолого-педагогічної науки, передового 

досвіду й інновацій 

Робота щодо підвищення рівня професійної компетент-

ності педагогів навчальних закладів міста 

Поширення пропаганди передового педагогі-

чного досвіду 

Міські 
методичні 
об’єднання 

Творчі 

групи 

Експери-

менталь-

ний май-

данчик 

Різнорівневі  
форми 
підвищення 

Психолого-

педагогічні 

семінари-

практикуми 

Консалтинг 
Друко-

вані 

роботи 

Майстер-

класи 

Участь у 

представ-

ницьких 
заходах 

Постійно 

діючі 

семінари 

Курси з 

ІКТ 

Курси 

підви-

щення 

кваліфі-

кації 

 Вчителів початко-

вих класів; 

 Вчителів-

предметників; 

 Вихователів ГПД; 

 Біблотекарів; 

 Кл.керівників 

 Вчителів початко-

вих  класів; 

 Вчителів-

предметників; 

 Класних керівників; 

 Заступників з НВР з 

питань моніторин-

гу 

 Всеукраїнський рівень: 

- Проект «Відкритий світ» - 

Г№5, Г№10, СШ№25, 

НВК№16; 

- Програма «Школи нова-

тори» - НВК№16, ЗОШ№13 

 Обласний: «Школа 

сприяння здоров `ю» - 

зош№15; 

 Міський: функціонування  

білінгвального класу – 

СШ№23 

Керівники 

ШМО 

Молоді 

вчителі 

 Школа молодо-

го психолога; 

 Школа молодо-

го соціального 

педагога; 

 Школа молодо-

го заступника 

директора з ВР 

 Школа педагогіч-

ної майстерності 

вчителів-

предметників; 

 Школа педмайс-

терності з про-

блеми впрова-

дження ІКТ; 

 Творча лаборато-

рія 

 Науково-практичний 

семінар для 

кер.навч.закл.; 

 Науково-практичний 

семінар для за-

ст.дир.; 

 Школа управлінської 

майстерності; 

 Школа резерву 

керівних кадрів 

Вчителі вищої 

категорії 

Керівні кадри 


