
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., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

29.08.2016 р., 

ліцей 

порядок денний  

2. Про лист МОН від 

16.06.2016 № 1/9-315  «Про 

організацію освітньої роботи 

в дошкільних навчальних 

закладах у 2016/2017 

навчальному році» 

повідомлення з 

презентацією 

 Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

    

3. Про перелік програм  для 

використання в ДНЗ у 2016-

2017 навчальному  році 

(додаток № 2 до листа МОН 

від 16.06.2016  №1/9-315). 

 

Про Перелік навчальної 

літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти та 

науки України для 

використання у дошкільних 

навчальних закладах у 2016-

2017 навчальному році (лист 

Міністерства освіти  науки 

України від 12.08.2016 року 

№ 1/9-432). 

повідомлення  

 

 

 

 

 

повідомлення 

Кириленко Т.В., 

завідувач  ДНЗ № 5 

«Джерельце»  

    



4. Про інструктивно-методичні 

рекомендації «Про 

організацію національно-

патріотичного виховання у 

дошкільних навчальних 

закладах» (лист МОН від 

25.07.2016 № 1-9/396) 

повідомлення Павленко В.С., 

вихователь-методист 

ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

   

5. Про ознайомлення з 

проектом плану роботи 

ММО «Управлінський 

діалог» на 2016-2017 

навчальний рік 

 повідомлення  Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 план роботи  

6 Про домашнє завдання на 

наступне засідання: 

підготувати відеофільм «Ми 

оздоровлюємо так»   

оголошення  Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

   

 

 

7. 

 

 

 

Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

 

проект  Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 узагальнений 

матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання № 2 

 
Тема:  «Розвиток, виховання і навчання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих 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., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

06.12.2016  р. 

ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. «Калейдоскоп 

інноваційних оздоровчих 

технологій в дії» 

відкритий перегляд 

фрагментів   

Павленко В.С.,  

вихователі ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

  узагальнені 

матеріали 

 

3. Про  відкритий перегляд  думка по колу   Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце»,  

слухачі ММО 

    

4. Про перегляд 

відеофільмів  «Ми 

оздоровлюємо так»   

 відеофільми слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

5. Про домашнє завдання на 

наступне засідання ММО 

«Презентація  оздоровчих 

осередків дошкільних 

навчальних закладів 

міста» 

оголошення Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце»,  

слухачі ММО 

 узагальнений 

матеріал 

 

6. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання № 3 

 
Тема:  «Розвивальне середовище як процес самореалізації та самовдосконалення особистості дитини-дошкільника» 

 

 

№ 

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., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце»  

21.03.2017 р., 

ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. 

  

Про оздоровчі осередки та 

осередки інноваційних 

педагогічних технологій 

екскурсія Кириленко Т.В., 

завідувач ,  

Павленко В.С., 

вихователь-методист 

ДНЗ №5 

«Джерельце» 

   

3. Про оздоровчі осередки 

дошкільних навчальних 

закладів міста 

презентація слухачі ММО  узагальнений матеріал  

4. Про підсумки роботи 

ММО «Управлінський 

діалог» за 2016-2017 

навчальний рік 

круглий стіл, 

зворотній зв’язок 

Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце», 

слухачі ММО 

 узагальнений матеріал  

5. Про вибори нового 

керівника  ММО 

 

Пропозиції, 

голосування 

Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 протокол   

6. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект Кириленко Т.В., 

завідувач ДНЗ № 5 

«Джерельце»   

 узагальнений матеріал  

 

 


