
План роботи міського методичного  об`єднання 

„Музичний вернісаж” 

на 2018 – 2019 н. р. 
№ п/п Заходи на навчальний рік Форма 

проведення 

заходів 

Відповідаль- 

ний за 

проведення 

Дата  

проведення 

Форма 

узагальнення 

матеріалів 

1 2 3 4 5 6 

 Настановче засідання  

“Формування плану роботи 

ММО на навчальний рік” 

 Гаріна Н. І., 

керівник ММО 

04.09. 

2018 

о 12.30, 

ЗДО № 5 

«Джерельце» 

 

1. Про презентацію та 

схвалення проекту плану 

роботи міського методичного 

об’єднання (далі ММО) 

«Музичний вернісаж» на 

2018-2019 н. р. 

обговорення керівник ММО 

 

 

 

 матеріали 

2. Про перегляд  

відеоматеріалів та обмін 

досвідом у рамках 

відвідування засідань 

Асоціації працівників 

дошкільної освіти 

обговорення  Кулик О.О., 

музичний 

керівник ЗДО 

№ 4 «Марите», 

член місцевого 

осередку 

асоціації 

працівників 

дошкільної 

освіти  

 електронні 

носії 

     3. Про  вибори секретаря ММО голосування Гаріна Н. І. 

керівник 

ММО,  

слухачі ММО 

 протокол 

4. Про перелік  навчальної 

літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти та 

науки України  щодо 

використання в освітньому 

процесі у 2018-2019 н. р.  

обговорення Гаріна Н. І., 

керівник 

ММО, 

слухачі ММО 

 протокол 

 

  5. Про прийняття  проекту 

рекомендацій засідання 

 

рекомендації Гаріна Н. І., 

керівник ММО 

слухачі ММО 

 протокол 

 Засідання № 2  

 

  24.10. 

2018 

о 9.00,  

ЗДО №5 

«Джерельце 

 

1. Теоретична частина 

Геокешинг «Подорожуємо 

музичними казками» 

 

геокешинг  

Гаріна Н. І., 

керівник ММО 

 

  матеріали 



2. 

 

 

 

 

 

Практична   частина 

Музичне заняття для дітей  

середнього дошкільного віку 

«Казка в гості завітала» 

практичний 

показ 
 

 
 

 

ЗДО № 5 

«Джерельце», 

Гаріна Н. І., 

голова ММО 

 

 

 

 конспект 

 

 

 

 

 

3. Про прийняття проекту 

рекомендацій засідання 

 

рекомендації Гаріна Н. І., 

керівник 

ММО, 

слухачі ММО 

 протокол 

 

 

 Засідання № 3 

 

  04.02. 

2019 

о 9.00, 

ЗДО № 5 

«Джерельце 

 

1. Теоретична частина 

Консультація «Використання 

інноваційних оздоровчих 

технологій на музичних 

заняттях у ЗДО» 

консультація Лук’янова 

Л.В., музичний 

керівник ЗДО 

№ 5 

«Джерельце» 

 матеріали 

2. Практична   частина 

Музичне заняття для дітей  

старшого дошкільного віку з 

використанням інноваційних 

оздоровчих технологій «У 

пошуках кольорів веселки» 

практичний 

показ 
 

 
 

 

ЗДО № 5 

«Джерельце», 

Касмініна І.М.,  

 

 

 

 конспект 

 

 

 

 

 

3. Про прийняття проекту 

рекомендацій засідання 

 

рекомендації Гаріна Н. І., 

керівник 

ММО, 

слухачі ММО 

 протокол 

 

 

4. Про підсумки роботи ММО 

та плани роботи на 2019-2020 

н.р. 

обговорення Гаріна Н. І., 

керівник ММО 

слухачі ММО 

 протокол 

 

 


