
                                                                                                                                                                                     Засідання № 1 

Тема: «Настановче 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. Інтерактивна  «Вправа-

привітання» 

вправа 

 

Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

 «Теремок» 

06.09.2017 року 

 13. 00 

вправа  

2. Про лист МОН від 13.06.2017 

№1/9-322  «Щодо організації 

роботи в дошкільних навчальних 

закладах 2017-2018 н .р.» 

повідомлення Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 друкований 

матеріал 

 

3. Про ознайомлення з проектом 

плану роботи ММО «Диво-гра 

для малюка» на 2017-2018 н. р. 

інформація Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 план роботи  

4. Про перелік навчальних видань, 

рекомендованих МОН України 

для використання в ДНЗ 2017-

2018 н. р. 

повідомлення Терещенко І.А.,  

методист ММЦ 

 

 друкований 

матеріал 

 

5. 

 

Про домашнє завдання на 

наступне засідання: «Пальчикові 

ігри» 

оголошення Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

  презентація  

6. 

 
Анкетування щодо відомостей 

про слухачів ММО «Диво-гра для 

малюка» 

анкета Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 анкета 

 

 

 

7. 

 
Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 проект 

рекомендацій 

 

 



 

 

Засідання № 2 

Тема: «Тістопластика як засіб розвитку творчих здібностей дітей»                                                                                        

 

 
№ 

з/п 

Заходи на навчальний 

рік 

Форма 

проведення 

заходів 

Відповідальний за 

проведення 

Дата і місце 

проведення 

Форма 

узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. Про перегляд та 

обговорення заняття з  

ліплення 

відео-заняття Сердюк М.П.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

01.11. 2017 року,  

13. 00 

конспект заняття  

2. Про використання 

солоного тіста в роботі з 

дітьми раннього віку 

презентація-

консультація 

Іваніченко Ю.Ю.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 інформація  

3. Майстер-клас «Ліпимо з 

солоного тіста» 

практичні вправи Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 

 практичний показ  

4. Про презентацію 

дидактичних ігор 

«Пальчикові ігри» 

презентація  

        однієї гри  

слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

5. Про домашнє завдання на 

наступне засідання ММО 

«Створення предметно-

розвивального 

середовища в групах 

раннього віку» 

інформація 

 з конкретним 

розподілом щодо 

представлення 

осередків по ДНЗ 

міста 

Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок», 

слухачі ММО 

 узагальнений 

матеріал 

 

6. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 

 

 



Засідання № 3 

Тема: «Створення предметно-розвивального середовища в групах раннього віку» 

 
№ 

з/п 

Заходи на навчальний 

рік 

Форма 

проведення 

заходів 

Відповідальний за 

проведення 

Дата і місце 

проведення 

Форма 

узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. Про перегляд та 

обговорення заняття  «В 

гості до зайчика» 

відео-заняття Новик О.Г.,  

вихователь ДНЗ № 1 

«Калинка» 

15.03. 2018 року, 

13. 00 

конспект заняття  

2. Про створення предметно-

розвивального 

середовища в групах 

раннього віку 

презентація-

консультація 

Халько І.П.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 друкований 

матеріал 
 

3. Про перегляд ігрових 

осередків (сюжетні ігри) 

презентація слухачі ММО  узагальнений 

матеріал 
 

4. Про підсумки роботи 

ММО «Диво-гра для 

малюка» за 2017-2018 н. 

р. 

круглий стіл Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ  № 8 

«Теремок», 

слухачі ММО 

 узагальнений 

матеріал 
 

5. Про пропозиції щодо 

планування роботи ММО 

на 2018-2019 н. р. 

анкетування Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 протокол, анкета  

6. Про проект рекомендацій 

засідання ММО 

проект Квачан О.О.,  

вихователь ДНЗ № 8 

«Теремок» 

 узагальнений 

матеріал 
 

 
 

 
 


