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ПЛАН 

засідань методичного об’єднання 

вихователів дошкільних груп 
на 2022 – 2023 н.р..  

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «Особливості організації освітнього 

процесу в дошкільному відділенні у 2022-2023 навчальному році в період військового стану та 

пандемії COVID-19» 

Мета: проаналізувати роботу методичного об’єднання вихователів дошкільного відділення за 2021-2022 навчальний 

рік. Обговорити та затвердити план роботи на 2022-2023 навчальний рік. Розглянути методичні рекомендації МОН 

України щодо особливостей організації нового навчального року2022 – 2023 н. р. та  Методичні рекомендації діяльності 

закладів дошкільної освіти в 2022-2023 н.р.,  листи МОН  №1/6435-22 від 15,06, 2022 року «Щодо забезпечення освіти 

осіб з особливими освітніми потребами», №1/6887-22  

«Щодо збереженнямережі закладів дошкільної освітита захисту прав їх працівників» 

№п/п 
Тематика засідань 

Форми та методи 

проведення 
Дата проведення Відповідальний 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання 

вихователів дошкільного відділення за 2020 – 

2021 навчальний рік 

 

Звіт голови методичного 

об’єднання 

  
С

ер
п

ен
ь
 

Голова метод. 

об’єднання 

Хорьякова  І.Й 

 

2. Обговорення і затвердження плану роботи 

методичного об’єднання вихователів  на  

2022– 2023 н.р. 

 

Обговорення 
Члени 

методичного 

об’єднання 
3. Ознайомлення з матеріалами Міністерства освіти 

і науки України щодо організації роботи закладів 

дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році 

 

Інформаційна сторінка 
Члени 

методичного 

об’єднання 

 
4. Академічна доброчесність : проблеми реалізації Експрес-огляд Хорьякова І.Й 

Завдання членам методичного об’єднання:  

Провести серію навчань з дітьми правила евакуації під час тривог.,  

Розробити короткі нагадування для батьків про правила поведінки під час тривоги та правила поведінки в укритті . 

Підготувати матеріал  про скоординованість дій педагогів та батьків  під час навчального процесу в умовах військового 

стану  

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/03/11/1_9-154.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/03/11/1_9-154.pdf


ІІ .ТЕМА : «Нейросенсорика, як засіб розвитку  дітей з ООП» 

 

Мета: Ознайомитися  з основними  напрямками та методами нейросенсорного впливу з  метою розвитку 

міжпівкульової взаємодії та синхронізація роботи півкуль головного мозку, що сприяє активізації розумової 

діяльності. Розкрити особливості використання нейросенснорики в роботі з дітьми, що мають ООП  в дошкільній 

освіті, вчитися застосовувати одержані знання, активно впроваджувати їх у практику, успішно вирішувати завдання 

всебічного розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

 

№п/п Тематика засідань 
Форми та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

1.  
Що таке нейросенсорика і чому вона потрібна в 

роботі з дітьми, які мають ООП 

Консультаційна 

сторінка 

 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Хорьякова І.Й. 

2.  

Нейрогімнастика – робота з сенсорною сферою 

дітей  з ООП. Огляд передового досвіду. Показ 

вправ 

 

Майстер - клас Фольовка О.В 

3.  

Нейропсихологічні вправи для дітей 3 -5 років. 

Впровадження в освітній процес дітей з ООП Банк ідей Кравченко О.М. 

4.  

Форми підвищення кваліфікації. Огляд курсів та 

вебінарів на різних цифрових платформах. Банк ідей  Хорьякова  І.Й 

Завдання членам методичного об’єднання:  

1. Разом з дефектологом проаналізувати стан здоров’я вихованців дошкільного відділення та визначити 

прийоми нейросенсорного впливу які можна використовувати в роботі дошкільних груп.  

2. Розробити конспекти занять з елементами використання нейросенсорних вправ та провести їх . 

 

 

 



IІІ. ТЕМА: «Використання нетрадиційних методів роботи під час освітнього процесу з 

дітьми з ООП в дошкільному відділенні» 

Мета: Визначити загальні принципи використання нетрадиційних методів та прийомів в освітньо-виховному 

процесі, розглянути напрямки практичного застосування  нетрадиційних методів і прийомів під час навчально-

виховного процесу з дітьми з  ООП. 

№п/п Тематика засідань 
Форми та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

1. Значення використання нетрадиційних методик в 

роботі з дітьми дошкільного віку з ООП 
Консультація педагога 

 

С
іч

ен
ь

 

 

Хорьякова І.Й 

2. Дидактичні ігри з елементами  нетрадиційних 

методик . 
Педагогічна скарбничка 

Кравченко О.М. 

3. 
Су- джок терапія для дітей на кожен день. 

Майстер – клас 
Фольовка О.В. 

4. 
Прийоми нейрогімнастики під час корекційних 

занять  з дітьми з ООП. 
Банк ідей Іващенко В.В. 

5. 
Самоосвіта, як  засіб підвищення компетентності 

педагога 
Банк ідей Хорьякова ІЙ 

Завдання членам методичного об’єднання:  

1. Опрацювати методичну літературу по даному питанню. 

2. Розробити дидактичні ігри з використанням елементів нетрадиційних методів для дітей молодшого та 

старшого дошкільного віку, оформити методичну папку. 
3.Впроваджувати в роботу з дітьми з ООП нетрадиційні методи та прийоми . 

 

 

 



 

 

 

 

ІV. ТЕМА: «Едьютейнмент – нове освітнє явище, технологія чи навчання, як розвага» 

 
Мета:  Ознайомитися з новою освітньою технологією едьютейнмент,  яка поєднує в собі розважальні прийоми, методи 

інтерактивного й активного навчання, мотивацію до пізнання та взаємодії, визначити основні напрями, які можна 

використовувати в роботі з вихованцями дошкільного підрозділу та впроваджувати їх в щоденній роботі.  

 

№п/п 
Тематика засідань 

Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

  1.  

Що таке  едьютейнмент ? 
Експрес – огляд 

 

Б
е
р

ез
ен

ь
 

 

Хорьякова І.Й. 

22.  

 

Едьютейнмент» на заняттях пізнавального 

циклу з дітьми з ООП  

 

Педагогічна 

скарбничка 
Кравченко О. М. 

 

33. Місце едьютейнменту в ігровій діяльності Тренінг 
Фольовка О. В. 

4444

44 

Використання прийомів едьютейнменту на 
музично-ритмічних заняттях 

Банк ідей 
Вискварка І.В. 

Завдання членам  методичного об’єднання: 

1. Розробити конспекти фрагментів занять та прогулянок з урахуванням аспектів едьютейнменту.. 

2. Розробити та провести розвагу з використанням прийомів едьютейнменту . 

https://genezum.org/library/vykorystannya-tehnologii-edyuteynment-na-zanyattyah-piznavalnogo-cyklu-z-ditmy-starshogo-doshkilnogo-viku
https://genezum.org/library/vykorystannya-tehnologii-edyuteynment-na-zanyattyah-piznavalnogo-cyklu-z-ditmy-starshogo-doshkilnogo-viku
https://genezum.org/library/vykorystannya-tehnologii-edyuteynment-na-zanyattyah-piznavalnogo-cyklu-z-ditmy-starshogo-doshkilnogo-viku
https://genezum.org/library/vykorystannya-tehnologii-edyuteynment-na-zanyattyah-piznavalnogo-cyklu-z-ditmy-starshogo-doshkilnogo-viku


 

 V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об'єднання вихователів дошкільного 

відділення за 2022-2023 навчальний рік та складання перспективного плану 

на наступний 2023-2024 н. р. 

Мета:  підвести підсумки роботи методичного об’єднання дошкільного відділення за 2018 – 2019  

навчальний рік, заслухати звіти вихователів про підсумки роботи над проблемною темою, скласти 

перспективний план роботи  на наступний 2019-2020 навчальний рік. 

 

№п/п Тематика засідань 
Форми та методи 

проведення 

Дата 

Проведення 
Відповідальний 

1. Підведення  підсумків роботи методичного 

об’єднання вихователів дошкільного відділення за 

2022 – 2023 навчальний рік. 

 

Звіт про виконання  

плану роботи 

методичного об’єднання 

  

Т
р
ав

ен
ь

 

Голова 

методичного 

об'єднання 

Хорьякова І.Й. 

2. Підсумки роботи над проблемною темою. 

 
Звіти вихователів 

Члени 

методичного 

об'єднання 

3. Складання перспективного плану роботи  

методичного об'єднання на 2023-2024 н.р. 
Обмін думками 

Члени 

методичного 

об'єднання 

4. 
Огляд новинок методичної літератури. 

Методична скарбничка 
Члени  

методичного 

об'єднання 

Завдання членам  методичного об’єднання: 

 Поповнити картотеку  дидактичними та сюжетно-рольовими іграми, оновити роздатковий матеріал. 

 


