
Засідання № 1 

Тема: «Установче засідання ММО «Диво-гра для малюка» 

 
№ 

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 Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

12.09.2016 р., 

ДНЗ № 5, 

«Джерельце» 

порядок денний  

2.  «Вправа-привітання» вправа 

 

Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

   

3. Про лист МОН від 16.06.2016 

№1/9-315  «Щодо організації 

роботи в дошкільних навчальних 

закладах 2016-2017 н .р.» 

повідомлення Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 друкований 

матеріал 

 

4. Про ознайомлення з проектом 

плану роботи ММО «Диво-гра 

для малюка» на 2016-2017 н. р. 

інформація Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 план роботи  

5. Про перелік навчальних видань, 

рекомендованих МОН України 

для використання в ДНЗ 2016-

2017 н. р. 

повідомлення Терещенко І.А.,  

методист ММЦ 

 

 друкований 

матеріал 

 

6. 

 

Про домашнє завдання на 

наступне засідання: «Дидактичні 

ігри  з розвитку мовлення» 

оголошення Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

  презентація  

7. 

 

Анкетування: «Відомості про 

слухачів ММО «Диво-гра для 

малюка» 

анкета Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 анкета 

 

 

 

8. 

 

Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 проект 

рекомендацій 

 



Засідання №2 

Тема: «Ранній вік як сенситивний період розвитку мовлення дитини»                                                                                        

 

 
№ 

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 Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

16.11.2016 р., 

ДНЗ «ЦРД» 

порядок денний  

2. Про перегляд та 

обговорення заняття з 

розвитку мовлення 

відео-заняття Міна С.В., 

вихователь ДНЗ 

«ЦРД» 

 конспект заняття  

3. Про розвиток мовлення 

дітей раннього віку 

засобами гри 

консультація Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 відео-презентація  

4. Про перегляд 

«Дидактичних ігор із 

розвитку мовлення» 

презентація слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

5. Про домашнє завдання на 

наступне засідання ММО 

«Створюємо міні-музей 

одного екпонату» 

оголошення Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце», 

слухачі ММО 

 узагальнений 

матеріал 

 

6. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

 



Засідання № 3 

Тема: «Розвиток пізнавально-мовленнєвої компетенції дітей засобами музейної педагогіки» 

 
№ 

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 Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

16.03.2017 р., 

ДНЗ №5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. Про перегляд та 

обговорення заняття з 

розвитку мовлення. 

відео-заняття Коняєва А.С., 

вихователь ДНЗ № 6 

«Крунк» 

 конспект заняття  

3. Про музейну педагогіку як 

засіб розвитку мовлення 

сучасної дитини 

 Інтерактивне 

повідомлення з 

елементами гри

   

Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 друкований 

матеріал 
 

4. Про створення міні-музею 

одного експонату 

презентація слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 
 

5. Про підсумки роботи ММО 

«Диво-гра для малюка» за 

2016-2017 н. р. 

круглий стіл Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце», 

слухачі ММО 

 узагальнений 

матеріал 
 

6. Про пропозиції щодо 

планування роботи ММО 

на 2017-2018 н. р. 

анкетування Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 протокол, анкета  

7. Про перевибори керівника 

ММО 

голосування слухачі ММО  протокол  

8. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект Ткаченко С.В., 

вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце 

 узагальнений 

матеріал 
 

 
 


