
План роботи міського методичного об’єднання «Математична скарбничка» на 2015-2016 н. р.  

 

№ 
п/
п 

Заходи 

на навчальний рік 

Форми 
проведення 

заходів 

Відповідальний 

за проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма 
узагальне-

ння 
матеріалів 

Установче засідання круглий стіл Л.В. Яковчук, 
керівник ММО 

 

10.09.2015 
ДНЗ № 8 

протокол 

Тема: Про основні 
завдання і цілі роботи 
міського методичного 
об’єднання «Математична 
скарбничка» на 2015-2016 
н. р. 
 

інформація Л.В. Яковчук, 
керівник ММО 

  

1. Про ознайомлення з 
інструктивно-
методичними 
рекомендаціями 
Міністерства освіти та 
науки України від 20.05.15 
р. № 1/9-249 «Організація 
освітньої роботи в 
дошкільних навчальних 
закладах у 2015-2016 н. р.» 

повідомлення Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 інформація 

2.Про презентацію 
проекту перспективного 
плану роботи міського 
методичного об’єднання  
на 2015-2016 н. р. 
 

презентація 
плану 

Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 план 

3.Про Перелік навчальної 
літератури, що 
рекомендована 
Міністерством освіти і 
науки України для 
використання у 
дошкільних навчальних 
закладах у 2015/2016 
навчальному році від 
13.08.2015 № 1/9-387 
 

повідомлення Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 інформація 

4.Про вибори секретаря  голосування Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

  

5.Про математичні 
цікавинки.  

інформація 
 

Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 інформація 

1 

6.Про проект 
рекомендацій засідання 
ММО 

 

голосування 
 

Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

  



Засідання № 2  Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

17.11.2015р, 
ДНЗ «ЦРД» 

протокол 

Тема: Про навчання дітей 
складанню і вирішуванню 
арифметичних задач 

    

1.Практична частина 
 

відкритий 
перегляд 

   

2 

1.1.  Відкритий перегляд 
заняття з математики з 
дітьми дошкільного віку 

 Слюсар Т.С., 
вихователь 

ДНЗ 
«ЦРД» 

 конспект 

1.2. Про самоаналіз та 
обговорення відкритого 
перегляду 

  
слухачі ММО 

  

2. Теоретична частина теоретичне 
повідомлення 

   

2.1. Про складання 
арифметичних задач  

 О.М.Михайли-
ніна, 

вихователь 
ДНЗ № 5 

 узагальнені 
матеріали 

2.2. Обмін думками 
(Бесіда-дискусія про 
складання арифметичних 
задач.) 

обмін думками Л.В.Яковчук 
слухачі ММО 

  

3 Про математичні 
цікавинки.  

інформація Л.В.Яковчук 
керівник ММО 

 інформація 

4. Проект рекомендацій 
засідання ММО 

голосування Л.В.Яковчук 
керівник ММО 

 проект 
рекомендацій 

Засідання №3  Л.В.Яковчук 
керівник ММО 

23.03.2016 протокол 

Тема: Про використання 
народної математики в 
роботі з дітьми 
дошкільного віку 

   конспект 

1. Практична частина відкритий 
перегляд 

   

1.1.Про використання 
народної математики в 
роботі з дітьми середньої 
групи. 

 Н.І.Волоха, 
вихователь 
ДНЗ № 8 

 конспект 

1.2. Про самоаналіз та 
обговорення відкритого 
перегляду 

 Л.В.Яковчук,  
керівник ММО, 
слухачі ММО 

  



 

2. Теоретична частина теоретичне 
повідомлення 

   

2.1. Про використання 
народної математики 

 Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 узагальнені 
матеріали 

3. Про математичні 
цікавинки 

інформація Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 інформація 
 
 

 
4. Про проект 
рекомендацій засідання 
ММО 

голосування Л.В.Яковчук,  
керівник ММО 

 проект 
рекомендацій 

5. Про аналіз роботи ММО 
за 2015-2016 н. р. 
Пропозиції слухачів та 
перспективи на наступний 
навчальний рік. 
Анкетування. 

круглий стіл Л.В.Яковчук, 
керівник ММО, 
слухачі ММО 

 

  


