
ПЛАН САМООСВІТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

ЗДО №28 «Космічний» на жовтень,  2022. 

Ірини ЧЕРНОВОЇ 
 

№ 

п/п 
Дата Зміст роботи Примітки 

1.  

03.10.2022 

Понеділок 

Перегляд . 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/ 

2.  

04.10.2022 

Вівторок 

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.  

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc28C07iSbuOSu0N

LzH8WYUtX3B 

bOYb7vtHIfZPIRrdyp__eg/view

form?usp=sf_link 

3.  

05.10.2022 

Середа 

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 
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консультаційного 

супроводу педагогів 

закладів дошкільної освіти 

м.Запоріжжя з питань 

інклюзивної освіти. 

Вебінар проведено у 

форматі Zoom-конференції. 
4.  

06.10.2022 

Четвер 

Вивчення інформація для 

батьків та педагогів дітей з 

ООП «Сенсорні 

особливості дітей з ООП»   

https://www.facebook.com/1000

76323662801/posts/pfbid0aVmD

CPB7x2vEkexEEDgc9rh55K22

ZvZhL8TGmqWpSAKSZaTz3Y

m35WAYkxjRhwfzl/ 
5.  

07.10.2022 

П’ятниця 

Опрацьовання. Платформа 

яку можна рекомендувати  

батькам  

«Розкажи мені». 

Безкоштовна інтернет-

платформа для 

психологічних 

консультацій.  
 

 https://tellme.com.ua/ 

6.  

10.10.2022 

Понеділок 

Вивчення інформація для 

батьків та педагогів дітей з 

ООП «Сенсорні 

особливості дітей з ООП»   

https://www.facebook.com/1000

76323662801/posts/pfbid0aVmD

CPB7x2vEkexEEDgc9rh55K22

ZvZhL8TGmqWpSAKSZaTz3Y

m35WAYkxjRhwfzl/ 
7.  

11.10.2022 

Вівторок 

Вивчення. Перелік 

матеріалів для дошкілля 

«Сучасне дошкілля під 

крилами захисту».  

  

HTTPS://MON.GOV.UA/UA/O

SVITA/DOSHKILNA-

OSVITA/SUCHASNEDOSHKI

LLYA-PID-KRILAMI-

ZAHISTU/PEDAGOGAM-

ZAKLADIV-DOSHKILNOYI-

OSVITI 

8.  

12.10.2022 

Середа 

Опрацьовання. Платформа 

яку можна рекомендувати  

батькам  

«Розкажи мені». 

Безкоштовна інтернет-

платформа для 

психологічних 

консультацій.  

 https://tellme.com.ua/ 

9.  

13.10.2022 

Четвер 

Вивчення. Онлайн-садок 

НУМО – спільний проєкт 

ЮНІСЕФ та Міністерства 

https://www.youtube.com/playlis

t?list=PLJ231j4oXT7GY_u4kkh

rKIpVJLyS2WLg. 

https://tellme.com.ua/
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освіти і науки України. 

Розвивальні відеозаняття 

для дітей 3-6 років. 

 

10.  

14.10.2022 

П’ятниця 

Перегляд вебінару «Сила і 

руйнівна дія страхів. 

Частина ІІ»  

 

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

11.  

17.10.2022 

Понеділок 

Прослуховування вебінару: 

Ігри на розвиток 

пізнавальної сфери дітей 

дошкільного та молодшого 

шкільного віку 

https://www.youtube.com/watch

?v=k84RKvLENOk&t=5s 
 

12.  

18.10.2022 

Віторок 

Прослуховування вебінару 

:  Інструменти для 

розвитку критичного і 

креативного мислення 

дітей. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rr7o2TyE1js 

13.  

19.10.2022 

Середа 

Прослуховування 

вебінару: Розвиток 

мислення та мовлення як 

складова розвивальних 

занять для дошкільнят 

https://www.youtube.com/watch

?v=U9G7tIvpoKc 

14.  

20.10.2022 

Четвер 

Прослуховування вебінару 

для педагогів : Ефективна 

комунікація з дітьми: що 

можна, а що робити не 

варто 

https://www.youtube.com/watch

?v=OhjLGQu-ZA8 
 

15.  

21.10.2022 

П’ятниця 

Вивчення. Онлайн 

платформа для розвитку 

дітей (інтерактивні вправи, 

цікаві завдання .  

https://learning.ua/#google_vign

ette 

16.  

24.10.2022 

Понеділок 

Опрацьовання збірки 

абеток, казок, приказок, 

цікавинок, дитячих ігор, 

тощо . 

http://abetka.ukrlife.org/ 

17.  

25.10.2022 

Вівторок 

Перегляд вебінару. 

«Поняття психології 

травми»  

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

18.  

26.10.2022 

Середа 

Опрацювання . Руханки і 

фізкультхвилинки для 

дітей. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7pGnVGCLSsk&amp;list=P

LElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp

8kOGDOvfDs 
19.  Опрацьовання. «Надання (https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI).          

https://youtu.be/aX9UPFgtcvw
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https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&amp;list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs
https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI


27.10.2022 

Четвер 

психосоціальної підтримки 

учасникам освітнього 

процесу в період 

військових подій. 

Практичний досвід 

Луганської області»  
20.  

28.10.2022 

П’ятниця 

Перегляд вебінару 

«Психосоматичні розлади 

та емоції нашого тіла у дні 

війни: як допомогти 

дитині. Арт-техніки та 

вправи». 

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

21. 31.10.2022 

Понеділок 

Перегляд вебінару «Сила і 

руйнівна дія страхів»  

(https://youtu.be/ZXYqZIT0VV

U). 
 

 

https://youtu.be/hu4lW90C7zQ
https://youtu.be/hu4lW90C7zQ
https://youtu.be/ZXYqZIT0VVU
https://youtu.be/ZXYqZIT0VVU

