
 
Засідання №1 

 
Тема: «Установче засідання ММО «Управлінський діалог. Next» 

 
№ 
з/п 

 
 

Заходи на навчальний рік Форма проведення 
заходів 

Відповідальний за 
проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма узагальнення 
матеріалів 

Примітки 

1. Про порядок денний оголошення  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ№5 

«Джерельце» 

22.09.2015 р., 
ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. «Всі знають,  що я….,  але 
ніхто не знає, що я…» 

вправа-привітання 
 

 Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ№5 

«Джерельце» 

   

3. Про лист МОН від 
20.05.2015 №1/9-249  «Про 
організації роботи в 
дошкільних навчаль-них 
закладах у 2015-2016 
навчальному році» 

повідомлення з 
презентацією 

 Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

    

5. Про перелік навчальних 
видань, рекомендованих 
МОН України для 
використання в ДНЗ у 2015-
2016 навчальному  році 

повідомлення з 
презентацією 

Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце»  

    

6. Про гранично допустиме  
навантаження на дитину у 
дошкільному навчаль-ному 
закладі (Наказ МОН України 
від 20.04.2015 року) та 
можливі варіанти змен-
шення  навантаження 

думка по колу 
з досвіду 

Павленко В.С., 
вихователь-методист 

ДНЗ № 5 
«Джерельце», слухачі 

МО 

   



7. Про Всеукраїнську 
асоціацію працівників 
дошкільної освіти 

повідомлення Терещенко І.А., 
методист ММЦ 

   

8. Про ознайомлення з 
проектом плану роботи 
ММО «Управлінський 
діалог» на 2015-2016 
навчальний рік 

 презентація  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 план роботи  

9. Про домашнє завдання на 
наступне засідання: 
підготувати відеофільм 
«Педагогічна технологія – це 
захопливо і цікаво»   

оголошення  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

   
 

 

10. 
 
 

 

Про проект рекомендацій 
засідання ММО 
 

проект  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 узагальнений 
матеріал 

 

11. «Найщиріші побажання» ігрова вправа  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Засідання №2 
 

Тема:  «Розвиток, виховання і навчання дитини-дошкільника засобами інноваційних педагогічних технологій» 

№ 
з/п 

Заходи на навчальний 
рік 

Форма проведення 
заходів 

Відповідальний за 
проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма узагальнення 
матеріалів 

Примітка 

1. Про порядок денний оголошення  Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

09.12.2015 р., 
ДНЗ №5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. «Калейдоскоп 
інноваційних 
педагогічних технологій в 
дії» 

відкритий перегляд 
фрагментів   

Павленко В.С.,  
вихователі ДНЗ №5 

«Джерельце» 

  узагальнені 
матеріали 

 

3. Про  відкритий перегляд 
«Чи варто це робити: всі 
за і проти» 

думка по колу   Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

    

4. Про перегляд 
відеофільмів  
«Педагогічна технологія – 
це захопливо і цікаво»   

 відеофільми слухачі ММО  узагальнений 
матеріал 

 

5. Про домашнє завдання на 
наступне засідання ММО 
«Презентація педагогічної 
технології, яка, поки що 
не знайшла своє 
застосування серед 
педагогів дошкільних 
навчальних закладів 
міста» 

оголошення Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце»,  
слухачі ММО 

 узагальнений 
матеріал 

 

6. Про проект рекомендацій 
засідання ММО 

проект слухачі ММО  узагальнений 
матеріал 

 

 
 
 



Засідання №3 
 
 

Тема:  «Нормативний та методичний аспекти роботи з інноваційної діяльності» 
 
 

№ 
з/п 

Заходи на навчальний 
рік 

Форма 
проведення 

заходів 

Відповідальний за 
проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма узагальнення 
матеріалів 

Примітка 

1. Про порядок денний оголошення Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце»  

15.03.2016 р., 
ДНЗ №5 

«Джерельце» 

порядок денний  

Робота в командах:      
· Нормативне 

підгрунття 
інноваційної 
діяльності 

теоретичне 
повідомлення з 

елементами 
дискусії 

Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце»  

 узагальнений матеріал   
2. 
  

· Методичний 
аспект 
інноваційної 
діяльності 

 практик-клас Павленко В.С., 
вихователь-методист 

ДНЗ №5 
«Джерельце» 

 узагальнений матеріал   

3. Про роботу в командах  обмін думками, 
зворотній зв’язок 

Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

   

4. Про педагогічну 
технологію, яка, поки що 
не знайшла своє 
застосування серед 
педагогів міста 

презентація слухачі ММО  узагальнений матеріал  

5. Про підсумки роботи 
ММО «Управлінський 
діалог» за 2015-2016 
навчальний рік 

круглий стіл, 
зворотній зв’язок 

Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце», 
слухачі ММО 

 узагальнений матеріал  



6. Про   план  роботи ММО 
на 2016-2017 навчальний 
рік 

пропозиція в 
голос 

 Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце» 

    

7. Про проект рекомендацій 
засідання ММО 

проект Кириленко Т.В., 
завідуюча ДНЗ №5 

«Джерельце»   

 узагальнений матеріал  

 
 


