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Практичний психолог ЗДО (ясла-садок) № 28 «Космічний» 

Ірина ЧЕРНОВА 



Дата 

проведення 

заходу 

 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

 

03.10.2022 

Понеділок 

1.  Фізична безпека дітей під час війни. Сайт «Освітній 

омбудсмен України».   Правила поведінки в евакуації, на 

окупованих територіях і в зоні бойових дій. 

https://eo.gov.ua/fizychna-bezpeka-ditey-pid-chas-viyny-

pravylapovedinky-v-evakuatsii-na-okupovanykh-terytoriiakh-i-v-

zoni-boyovykhdiy/2022/03/19/ 

 

04.10.2022 

Вівторок 

1. Підтримка батьків та дітей під час війни. UNICEF 

https://www.unicef.org/ukraine/parents-children-support-during-

military-actions. 

2. Консультація для  педагогів «Ігрова діяльність, як засіб 

соціальної адаптації». 

3.У відповідності до плану роботи  КУ «ЦПРПП»ЗМР, 

пріоритетних напрямів психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього 

процесу у 2022/2023 навчальному році (лист МОН від 

02.08.2022 No 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної 

служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році») 

Регістрація до групи підтримки з метою надання підтримки 

педагогам, профілактики професійного вигорання і для 

запобігання розвитку проблем у сфері психічного здоров’я. 

Реєстрація за покликанням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc28C07iSbuOSu0N

LzH8WYUtX3B 

bOYb7vtHIfZPIRrdyp__eg/viewform?usp=sf_link 

 

05.10.2022 

Середа 

1. Як підтримати дітей у часи невизначеності та стресу. 

Поради від ЮНІСЕФ. 

 https://www.unicef.org/ukraine/stories/7-tips-for-parents. 

2. Паради для батьків « Як спілкуватися з дітьми раннього 

віку». 

3. Перегляд   вебінару «Розвиток дрібної моторики у дітей з 

ООП» відповідно до плану роботи комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Запорізької міської ради на 2022 рік, з метою здійснення 

консультаційного супроводу педагогів закладів дошкільної 

освіти м.Запоріжжя з питань інклюзивної освіти. Вебінар 

проведено у форматі Zoom-конференції.  

 

06.10.2022 

Четвер 

1. Як допомагати дітям у замкненому просторі. 

http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-

zamknenomu-prostori/  Простір української дитячої книги  

БараБука 

2.Паради для батьків «Як розвивати мовлення дітей» 

 1. Платформа яку можна рекомендувати  батькам  

«Розкажи мені». Безкоштовна інтернет-платформа для 

https://eo.gov.ua/fizychna-bezpeka-ditey-pid-chas-viyny-pravylapovedinky-v-evakuatsii-na-okupovanykh-terytoriiakh-i-v-zoni-boyovykhdiy/2022/03/19/
https://eo.gov.ua/fizychna-bezpeka-ditey-pid-chas-viyny-pravylapovedinky-v-evakuatsii-na-okupovanykh-terytoriiakh-i-v-zoni-boyovykhdiy/2022/03/19/
https://eo.gov.ua/fizychna-bezpeka-ditey-pid-chas-viyny-pravylapovedinky-v-evakuatsii-na-okupovanykh-terytoriiakh-i-v-zoni-boyovykhdiy/2022/03/19/
https://www.unicef.org/ukraine/parents-children-support-during-military-actions
https://www.unicef.org/ukraine/parents-children-support-during-military-actions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc28C07iSbuOSu0NLzH8WYUtX3B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc28C07iSbuOSu0NLzH8WYUtX3B
https://www.unicef.org/ukraine/stories/7-tips-for-parents
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
http://www.barabooka.com.ua/barabuka/


07.10.2022 

П’ятниця 

психологічних консультацій. https://tellme.com.ua/ 

2. Паради для батьків «Симптоми кризи 3-х років» 

 

10.10.2022 

Понеділок 

 1. Як говорити про війну та повітряну тривогу з дітьми: 

поради чернівецької психологині. 

 https://shpalta.media/2022/03/02/yak-govoriti-provijnu-ta-

povitryanu-trivogu-z-ditmi-poradi-cherniveckoi-psixologini/ 

2. Паради для батьків «Успішна соціалізація дитини 

дошкільного віку». 

3. Інформація для батьків та педагогів дітей з ООП «Сенсорні 

особливості дітей з ООП»  

https://www.facebook.com/100076323662801/posts/pfbid0aVm

DCPB7x2vEkexEEDgc9rh55K22ZvZhL8TGmqWpSAKSZaTz3

Ym35WAYkxjRhwfzl/ 

 

11.10.2022 

Вівторок 

1.Поради. Як швидко заснути, коли ви тривожні і вам важко 

розслабитися. 

https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-

vam-vazhkorozslabitisya. 

2. Паради для батьків «Чим зайняти дитину в надзвичайній 

ситуації» 

 

12.10.2022 

Середа 

1. Самоосвіта. Перелік матеріалів для дошкілля «Сучасне 

дошкілля під крилами. 

захисту». HTTPS://MON.GOV.UA/UA/OSVITA/DOSHKILNA

-OSVITA/SUCHASNEDOSHKILLYA-PID-KRILAMI-

ZAHISTU/PEDAGOGAM-ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-

OSVITI 

2.Паради для батьків «Як виховати добрі звички».  

https://youtu.be/3kKpB_44DAQ 

 

13.10.2022 

Четвер 

1. Онлайн-садок НУМО – спільний проєкт ЮНІСЕФ та 

Міністерства освіти і науки України. Розвивальні 

відеозаняття для дітей 3-6 років. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ231j4oXT7GY_u4kkh

rKIpVJLyS2WLg. 

2.Паради для батьків «Кінезіологічні вправи для дітей» 

 

14.10.2022 

П’ятниця 

1. Мультфільм «Небезпечні знахідки». 

https://www.youtube.com/watch?v=gx7XHXAL2_g. 

2. Мультфільм «Про мінну безпеку: Лісовий скарб» 

ЮНІСЕФ 

https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY. 

3. Поради батькам щодо взаємин з дитиною з особливими 

освітніми потребами. 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-

poradi-batkam-sodo-vzaemin-z-ditinou-z-osoblivimi-osvitnimi-

potrebami-oop-482922.html 

4.Перегляд вебінару «Сила і руйнівна дія страхів. Частина ІІ» 

https://tellme.com.ua/
https://shpalta.media/2022/03/02/yak-govoriti-provijnu-ta-povitryanu-trivogu-z-ditmi-poradi-cherniveckoi-psixologini/
https://shpalta.media/2022/03/02/yak-govoriti-provijnu-ta-povitryanu-trivogu-z-ditmi-poradi-cherniveckoi-psixologini/
https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-vam-vazhkorozslabitisya
https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-koli-vi-trivozhni-i-vam-vazhkorozslabitisya
http://https/MON.GOV.UA/UA/OSVITA/DOSHKILNA-OSVITA/SUCHASNEDOSHKILLYA-PID-KRILAMI-ZAHISTU/PEDAGOGAM-ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-OSVITI
http://https/MON.GOV.UA/UA/OSVITA/DOSHKILNA-OSVITA/SUCHASNEDOSHKILLYA-PID-KRILAMI-ZAHISTU/PEDAGOGAM-ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-OSVITI
http://https/MON.GOV.UA/UA/OSVITA/DOSHKILNA-OSVITA/SUCHASNEDOSHKILLYA-PID-KRILAMI-ZAHISTU/PEDAGOGAM-ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-OSVITI
http://https/MON.GOV.UA/UA/OSVITA/DOSHKILNA-OSVITA/SUCHASNEDOSHKILLYA-PID-KRILAMI-ZAHISTU/PEDAGOGAM-ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-OSVITI
https://www.youtube.com/watch?v=3kKpB_44DAQ&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ231j4oXT7GY_u4kkhrKIpVJLyS2WLg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ231j4oXT7GY_u4kkhrKIpVJLyS2WLg
https://www.youtube.com/watch?v=gx7XHXAL2_g
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-poradi-batkam-sodo-vzaemin-z-ditinou-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-oop-482922.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-poradi-batkam-sodo-vzaemin-z-ditinou-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-oop-482922.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-poradi-batkam-sodo-vzaemin-z-ditinou-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-oop-482922.html


(https://youtu.be/aX9UPFgtcvw).  

5. Розвиваючі ігри з малюками.                    

https://www.youtube.com/user/reverslink/videos                      

6.Підготовка поради для педагогів «Я впораюсь з осінньою 

хандрою». 

 

17.10.2022 

Понеділок 

1. Ігри для зняття стресу у дітей.  

https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattyastresu-u-ditej/ 

2. Вправа для зняття стресу "Лимон". 

https://www.youtube.com/watch?v=hguSKqCOJOM 

3. Прослуховування вебінару: Ігри на розвиток пізнавальної 

сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk&t=5s 

4.Виготовлення дидактичних посібників «Знайди пару», 

«Великий, маленький, середній». 

5. Підготовка інформації для батьків : 

- « Як спілкуватися з дітьми раннього віку» 

- «Як розвивати мовлення дітей» 

6. Консультація для педагогів «Ігрова діяльність, як засіб 

соціальної адаптації». 

 

18.10.2022 

Віторок 

1. Журнал для дошкільнят і молодших школярів «Джміль»  

(цікаві бесіди, вірші, приказки, оповідки, нетрадиційні 

техніки образотворчості, досліди в домашніх умовах, 

комікси, електронні додатки тощо). 

https://jmil.com.ua/2022-2. 

2. Прослуховування вебінару :  Інструменти для розвитку 

критичного і креативного мислення дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=rr7o2TyE1js 

3. Виготовлення дидактичних посібників  

для розвитку зорового сприйняття, уваги, уяви «Знайди таке 

зображення», « Знайди відмінності». 

4. Група підтримки в форматі онлайн, з метою надання 

підтримки педагогам, профілактики професійного вигорання 

і для запобігання розвитку проблем у сфері психічного 

здоров’я педагогічних працівників закладів освіти міста 

Запоріжжя. 2-а  зустріч. 

 

19.10.2022 

Середа 

1. Прослуховування вебінару: Розвиток мислення та 

мовлення як складова розвивальних занять для дошкільнят 

https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc 

2. Поради для батьків «Чому Діти не слухають Батьків? Це 

важливо знати!» 

https://www.youtube.com/watch?v=romc4i0aKLM 

3. Мультики, книги, казки, що допоможуть відволікти дітей 

під час перебування в укритті.  https://dytyna.blog/multyky-

knygy-kazky-shhodopomozhut-vidvolikty-ditej-pid-chas-

perebuvannya-v-ukrytti/ 

4. Підготовка консультації для    батьків  дітей 6 р.ж. «Про 

що розповідає дитячий малюнок». 

https://youtu.be/aX9UPFgtcvw
https://www.youtube.com/user/reverslink/videos
https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattyastresu-u-ditej/
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk&t=5s
https://jmil.com.ua/2022-2
https://www.youtube.com/watch?v=rr7o2TyE1js
https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc
https://www.youtube.com/watch?v=romc4i0aKLM


5. Опрацювання корекційно-розвивальної програми 

«Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у 

дітей з елементами  казкотерапії».   

 

20.10.2022 

Четвер 

1.  Прослуховування вебінару для педагогів : Ефективна 

комунікація з дітьми: що можна, а що робити не варто 
https://www.youtube.com/watch?v=OhjLGQu-ZA8 

2. 40 ігор в темряві. Для дітей різного віку. Страх темряви - 

один з вікових страхів, але зараз він провокується ще й 

стресом, який діти і ми переживаємо. Нам важливо 

"озброїтись" на випадок вимкнення світла. Щоб те, що може 

викликати тривогу - перетворити на гру. (В ці ігри можна 

грати і в укритті). 

Всі ігри тут: 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-

dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDR

upYwywv5w0V21sGROSj3fB6b 

 3. Поради психолога. Робимо життя. Дитячі страхи. 

https://www.youtube.com/watch?v=utOSzrC52kY 
4. Виготовлення дидактичних посібників для розвитку 

логічного мислення «Логічні ланцюжки», «Знайди зайве». 

 

21.10.2022 

П’ятниця 

1. Онлайн платформа для розвитку дітей (інтерактивні 

вправи, цікаві завдання https://learning.ua/#google_vignette. 

2. Консультація для батьків «Профілактика агресивної 

поведінки у дітей». 

https://www.youtube.com/watch?v=r0pstVzIR0Y 

3. Пальчикова гімнастика для дітей українською. гімнастика 

пальчиків Академія сучасних дітей KidiUm 

.https://www.youtube.com/watch?v=NISbh3OZ5nw 

 

24.10.2022 

Понеділок 

1. Опрацьовання збірки абеток, казок, приказок, цікавинок, 

дитячих ігор, тощо. http://abetka.ukrlife.org/ 

2. Психологічнахвилинка. Вправа "Зайченя". 

https://www.youtube.com/watch?v=_G_HovQjPQc 

3. Нейропсихологічна гра "Майстерні руки" (повтори, якщо 

зможеш). 

https://www.youtube.com/watch?v=H3jbfL0zUYo 

4. Техніка релаксації Джейкобсона - зняття стресу та 

розслаблення – jacobson relaxationinUkrainian. 

https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU 

5. Виготовлення дидактичних посібників з розвитку 

пізнавальної сфери. 

 

25.10.2022 

Вівторок 

1. Підготовка інформації для батьків «Як привчити дитину 

до самостійності?» 

https://www.youtube.com/watch?v=gQd_8Wcavd0&t=307s 

2. Вправи на розслаблення для дітей, які можна проводити 

вдома. https://www.youtube.com/watch?v=eFY-BC-xTsA 

https://www.youtube.com/watch?v=OhjLGQu-ZA8
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://www.youtube.com/watch?v=utOSzrC52kY
https://learning.ua/#google_vignette
https://www.youtube.com/watch?v=r0pstVzIR0Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97ZZd41QubRskshK83pQ0vDpA-FH12zH
https://www.youtube.com/watch?v=_G_HovQjPQc
https://www.youtube.com/watch?v=H3jbfL0zUYo
https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU
https://www.youtube.com/watch?v=eFY-BC-xTsA


3. Сомоосвіта Перегляд вебінару. «Поняття психології 

травми» (https://youtu.be/IuQyszcequQ).  

4. Опрацьовання. Онлайн-медіаресурс, присвячений освіті та 

вихованню дітей в Україні . https://osvitoria.media/. 

5. Виготовлення дидактичних посібників з розвитку 

пізнавальної сфери. 

 

26.10.2022 

Середа 

1. Підготовка інформації для батьків Поради батькам "Як 

допомогти дитині під час збройної агресії". 

https://www.youtube.com/watch?v=iKq64JtmV5Y 

2.Пальчикова гімнастика " Дві долоньки". 

https://www.youtube.com/watch?v=eo8CCcI8wPs 

3. Нейровправи з м`ячиками. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJNds7Yrfe0 

4. Вправа для зняття стресу "Черепашка". 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox_vERq7Gu4https:// 

5. Опрацювання . Руханки і фізкультхвилинки для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&amp;list=P

LElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs                                                                

6. Виготовлення дидактичних посібників з розвитку 

пізнавальної сфери .                                           

 

27.10.2022 

Четвер 

1.Самодопомога при стресі. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4AAG7zkmmA 

2. Ранкова активація мозку. Пальчикова гімнастика . 

https://www.youtube.com/watch?v=9u73LHrVP10   

3. Вправи на розвиток пізнавальної сфери у дітей з 

особливими освітніми потребами 

https://www.youtube.com/watch?v=crHsaXgUoY8 

4. Гра "Розумні кольори" (увага, пам'ять, фонематичний слух 

)https://www.youtube.com/watch?v=iQBc8f6z6Tc 

5. Вчимо скоромовки.                                                   

https://www.moirebenok.ua/materialy-na-ukrainskom-

yazyke/rozvivayemo-diktsiyu-45-skoromovok-dlya-ditej-vid-2-

rokiv/                     

6.Самоосвіта «Надання психосоціальної підтримки 

учасникам освітнього процесу в період військових подій. 

Практичний досвід Луганської області». 

(https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI).          

7. Виготовлення посібників (Римівки) 

 

28.10.2022 

П’ятниця 

1.Дихальна гімнастика, релаксація для дітей та дорослих. 

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284 

2. Музична пальчикова гра "Ромашка"! Fingerplay! (ЗІ 

ЗБІРКИ: ВИПУСК 2 – музичні пальчикові ігри). 

https://www.youtube.com/watch?v=5-F5X5jOly8 

3. Самоосвіта «Психосоматичні розлади та емоції нашого 

тіла у дні війни: як допомогти дитині. Арт-техніки та 

https://youtu.be/IuQyszcequQ
https://osvitoria.media/
https://www.youtube.com/watch?v=eo8CCcI8wPs
https://www.youtube.com/watch?v=Ox_vERq7Gu4https://
https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&amp;list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs
https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&amp;list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs
https://www.youtube.com/watch?v=F4AAG7zkmmA
https://www.youtube.com/watch?v=9u73LHrVP10
https://www.youtube.com/watch?v=crHsaXgUoY8
https://www.youtube.com/watch?v=iQBc8f6z6Tc
https://www.moirebenok.ua/materialy-na-ukrainskom-yazyke/rozvivayemo-diktsiyu-45-skoromovok-dlya-ditej-vid-2-rokiv/
https://www.moirebenok.ua/materialy-na-ukrainskom-yazyke/rozvivayemo-diktsiyu-45-skoromovok-dlya-ditej-vid-2-rokiv/
https://www.moirebenok.ua/materialy-na-ukrainskom-yazyke/rozvivayemo-diktsiyu-45-skoromovok-dlya-ditej-vid-2-rokiv/
https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI
https://www.youtube.com/watch?v=5-F5X5jOly8


 

вправи». (https://youtu.be/hu4lW90C7zQ).  

4. Опрацьовання. Онлайн платформа для розвитку дітей 

(інтерактивні вправи, цікаві завдання). 

https://learning.ua/#google_vignette 

5. Мультфільм «Небезпечні знахідки». 

https://www.youtube.com/watch?v=gx7XHXAL2_g 

6. Український дитячий портал: авторські вірші, лічилки, 

веселі історії, анекдоти, загадки, прислів’я. 

https://sonyashnik.com/ 

 

31.10.2022 

Понеділок 

1. Ігрові дихальні вправи в ситуації стресу для найменших. 

https://www.youtube.com/watch?v=8UM8GmZRfKk 

2. Пам’ятка для педагогів та батьків.  Самодопомога при 

стресі. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4AAG7zkmmA 

3. 40 ігор в темряві. Для дітей різного віку Ігри від Светлани 

Ройз. https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-

dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDR

upYwywv5w0V21sGROSj3fB6b 
4. Перегляд вебінару «Сила і руйнівна дія страхів». 

(https://youtu.be/ZXYqZIT0VVU).  

5. Участь у Курсі «Подолання стресу війни і практики 

підтримки». Урок #1 https://youtu.be/Q_VGZwJ9Aog 

https://youtu.be/hu4lW90C7zQ
https://www.youtube.com/watch?v=8UM8GmZRfKk
https://www.youtube.com/watch?v=F4AAG7zkmmA
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://www.unicef.org/ukraine/stories/games-in-the-dark?fbclid=IwAR1LhAMN6crcSkCvZ6kFoNU0vXGa9fWkDRupYwywv5w0V21sGROSj3fB6b
https://youtu.be/ZXYqZIT0VVU

