
Засідання № 1 
 

 

Тема: «Настановче 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 інструктивно-

методичні рекомендації 

«Про організацію 

освітньої роботи в 

дошкільних навчальних 

закладах у 2017/2018 

навчальному році». 

(Додаток 1, 2 до листа 

МОН України від 

13.06.2017 № 1/9-322).  
 

повідомлення  Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу № 4 

«Марите» 

Вересень 2017 

року  

Електронний лист 

на пошти слухачів 

ММО  із пакетом 

документів для 

корекції плану 

ММО та 

обговорення 

рекомендацій  

 

2. Про Перелік навчальної 

літератури, 

рекомендованої 

Міністерством освіти та 

науки України для 

використання у 

дошкільних навчальних 

закладах у 2017-2018 

навчальному році (лист 

повідомлення  

 

 

 

 

 

Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу № 4 

«Марите» 

    



Міністерства освіти  

науки України  від (буде 

пізніше, днями в серпні 

чи на початку вересня) 

4. Про ознайомлення з 

проектом плану роботи 

ММО «Управлінський 

діалог» на 2017-2018 

навчальний рік 

 повідомлення Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу № 4 

«Марите» 

 план роботи  

5. 

 

 

 

Про проект 

рекомендацій засідання 

ММО 
 

проект Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу № 4 

«Марите» 

 узагальнений 

матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання № 2 

 

 

Тема:  «Тренди в освіті: інструмент сучасного педагога» 

Тренінг Івана Іванова – засновника Центру нової освіти  

№ 

з/п 

Заходи на 

навчальний рік 

Форма 

проведення 

заходів 

Відповідальний 

за проведення 

Дата і місце 

проведення 

Форма 

узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. Тренінг Івана Іванова 

«Тренди в освіті: 

інструмент 

сучасного педагога» 

 

тренінг  Засновник Центру 

нової освіти 

Іванов І.Ю.,  

музична зала ДНЗ 

№ 4  

Березень 2018 

року 

сертифікат  

2. Про проект 

рекомендацій 

засідання ММО 

проект Івашко Н. І.,  

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу № 4 

«Марите»  

 узагальнений 

матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Засідання № 3 

 
 

 

Тема:  «Вивчення досвіду роботи колег дошкільників Київщини чи  Чернігівщини» 

 

 

№ 

з/п 

Заходи на 

навчальний рік 

Форма 

проведення 

заходів 

Відповідальний за 

проведення 

Дата і місце 

проведення 

Форма 

узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. 

  

Виїзне засідання Екскурсія, 

обмін досвідом 

із питання 

впровадження 

моделі 

компетентності 

сучасного 

керівника  

Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального закладу 

№ 4 «Марите» 

Квітень 2018 

року 

фотозвіт  

3. Про проект 

рекомендацій 

засідання ММО 

проект  Івашко Н.І., 

завідувач 

дошкільного 

навчального закладу 

№ 4 «Марите» 

 узагальнений 

матеріал 

 

 

 

 
 


