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План роботи 

Школи молодого педагога дошкільних навчальних закладів району 
                                                 
                                                       ІІ засідання 
Тема: Розвиток мовлення дітей дошкільного віку під час формування духовно-
моральної особистості 
Дата проведення: 26 лютого 2016року. 
Місце проведення: міський комунальний дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 
.Ланівці. 
Мета: Особистісне та професійне зростання, розкриття потенційних можливостей 
молодих педагогів. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   
компетентності шляхом  ознайомлення  з вимогами Базового компонента дошкільної 
освіти. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів чинних 
програм та методик дошкільної освіти. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного 
досвіду, аналіз  та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог 
сьогодення. Підвищення якості дошкільної освітньо – виховної діяльності з дітьми. 
Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ району з  аналізом. Підготовка 
до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях. 
                                                    
                                                        І.Теоретичний блок 
1.1. Формування мовленнєвої  компетентності  дітей дошкільного віку крізь призму 
духовно-морального виховання. 
                                          Методист Лановецького РМК Н.Г.Березюк 
1.2. Вирішимо легко завдання з  мовленнєвого розвитку під час формування духовно-
моральної особистості. Методичні рекомендації щодо навчання дітей на заняттях з 
розвитку мовлення 
                                          Методист КДНЗ «Сонечко»  С.І.Витрикуш   
                                                      
                                                      ІІ. Практичний блок 
2.1. . Тематичне заняття з художньо-мовленнєвої діяльності дітей раннього віку (3р.ж.) 
«Слухання вірша Н.Забілої «Сорока-білобока». 
                                           Вихователь КДНЗ «Сонечко» м.Ланівці С.Г.Пивоварчук 
2.2. Комплексне заняття з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку(5р.ж.) 
«Зайчикові іменини»; 
                                            Вихователь КДНЗ «Сонечко» м.Ланівці С.Л.Демчук 
2.3. Дидактичні ігри – на шляху до формування мовленнєвої компетенції. 
                                           Методист Лановецького РМК Н.Г.Березюк 
2.4.  Тренінгове заняття для вихователів «Форми організації навчання, методи та прийоми 
розвитку мовлення дітей дошкільного віку» 
                                           Методист КДНЗ «Сонечко» м.Ланівці С.І.Витрикуш   
2.5.  Консультація для вихователів. «Змістова характеристика навчання дітей рідної мови» 
                                                     Методист КДНЗ «Сонечко» м.Ланівці С.І.Витрикуш   
                                           
                                                    ІІІ. Аналітичний блок 
3.1. Аналіз та самоаналіз переглянутих заходів. Вправа «Все вдалося». 
3.2. Завдання для молодих педагогів. 
Попереднє: 
Опрацювати літературу: 



1. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників. – Київ -
2009; 
2. Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», «Українське 
дошкілля»Ю «Я у Світі»; 
 
3. Методичні рекомендації до впровадження програм, за якими працюють дошкільні 
навчальні заклади району; 
4. «Розвиток мовлення дітей. Старший дошкільний вік». Богуш А.М.,  Гавриш Н.В.; 
Наступне: 
Скласти конспект гри з розвитку мовлення морально-духовного спрямування.  
 
 
Методист Лановецького РМК                 Н.Г.Березюк 
 
 




