
ПЛАН САМООСВІТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

ЗДО №28 «Космічний»  

 Листопад, 2022. 

Ірини ЧЕРНОВОЇ 
 

№ 

п/п 
Дата Зміст роботи Примітки 

1.  

01.12. 

2022 

 

Ознайомлення ."Дихальні 

картки" для дітей та 

дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. 

HalynaTytyshГО "Смарт 

освіта"UNICEF Ukraine , 

Олена Калюк Завантажити 

можна тут (в передмові є 

докладна інструкція) 

https://www.unicef.org/.../26001

/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

 

2.  

02.12. 

2022 

 

Прослуховування  вебінару 

для педагогів 

«Як вчителю та вихователю 

бути в ресурсі під час 

Воєнного стану. Підтримка 

батьків та дітей».  

Піфагор освітня платформа 

https://www.youtube.com/watch

?v=6D27jlwfJeU 

3.  

05.12. 

2022 

 

1.Опрацювання «Дихальні 

картки" для дітей та 

дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. 

HalynaTytyshГО "Смарт 

освіта"UNICEF Ukraine , 

Олена Калюк Завантажити 

можна тут (в передмові є 

докладна інструкція) 

2. Опрацьовання. Практичні 

рекомендації педагогам. Як 

надати першу психологічну 

допомогу? 

 

https://www.unicef.org/.../26001

/file/Breathe_cards_Royz.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=8t8aqEozZxs 

4.  

06.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Стрес. 

Травма. Діти: перші кроки 

допомоги». 

Спікеркою заходу 

була  Тетяна Войцях, 

психологиня, арт-терапевтка, 

тренерка та медіаторка 

Національної медіаторської 

https://www.youtube.com/watch

?v=GRkfNqvToxM 

https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A


мережі ГО «Ла Страда-

Україна». 
5.  

07.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Стрес. 

Травма. Діти: перші кроки 

допомоги». 

Спікеркою заходу 

була  Тетяна Войцях, 

психологиня, арт-терапевтка, 

тренерка та медіаторка 

Національної медіаторської 

мережі ГО «Ла Страда-

Україна». 

https://www.youtube.com/watch

?v=GRkfNqvToxM 

6.  

08.12. 

2022 

Опрацьовання. Нейровправи. 

Вправи для міжпівкульної 

взаємодії. 

https://www.youtube.com/watch

?v=s1CGgIFAD6Y 
 

7. 09.12. 

2022 

Опрацьовання. Нейровправи 

для дошкільнят. 

https://www.youtube.com/watch

?v=a-TisyZOtpI 
8. 12.12. 

2022 

Опрацьовання. Гімнастика 

для мозку Урок 1 | Розвиток 

дітей. 

https://youtu.be/difXRMjl79k 

9.  

13.12. 

2022 

 

 Перегляд вебінару 

«Психосоматика у дітей та 

дорослих». 

Спікерка заходу – Олена 

Черниш, психологиня у 

галузі розвитку емоційного 

інтелекту, корекції 

невротичних порушень, 

наслідків психологічної 

травми та проблем розвитку 

особистості, АРТ-терапевтка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=1AW_wFjF4uQ 

10.  

14.12. 

2022 

 

Опрацьовання . 

Збірка «Кінезіологічні 

вправи, як засіб розвитку для 

дітей з особливими освітніми 

потребами» розроблені з 

метою корекції, 

профілактики порушень та 

збереження здоров’я дітей з 

особливими освітніми 

потребами. Методичні 

рекомендації укладено 

фахівцями ресурсного центру 

підтримки інклюзивної 

освіти спільно з директорами 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y
https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y
https://www.youtube.com/watch?v=a-TisyZOtpI
https://www.youtube.com/watch?v=a-TisyZOtpI
https://youtu.be/difXRMjl79k


інклюзивно – ресурсних 

центрів Дніпропетровської 

області. Дніпро, 2022. 
11.  

15.12. 

2022 

 

Опрацьовання . 

Збірка «Кінезіологічні 

вправи, як засіб розвитку для 

дітей з особливими освітніми 

потребами» розроблені з 

метою корекції, 

профілактики порушень та 

збереження здоров’я дітей з 

особливими освітніми 

потребами. Методичні 

рекомендації укладено 

фахівцями ресурсного центру 

підтримки інклюзивної 

освіти спільно з директорами 

інклюзивно – ресурсних 

центрів Дніпропетровської 

області. Дніпро, 2022. 

 

12.  

16.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Мандала 

в роботі психолога». 

Спікерка заходу – Олена 

Черниш, психологиня у галузі 

розвитку емоційного 

інтелекту, корекції 

невротичних порушень, 

наслідків психологічної 

травми та проблем розвитку 

особистості, АРТ-терапевтка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=WPhboj67AI4 

13.  

19.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Мандала 

в роботі психолога». 

Спікерка заходу – Олена 

Черниш, психологиня у галузі 

розвитку емоційного 

інтелекту, корекції 

невротичних порушень, 

наслідків психологічної 

травми та проблем розвитку 

особистості, АРТ-терапевтка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=WPhboj67AI4 

14. 20.12. 

2022 

 

Опрацьовання.   Гімнастика 

для мозку. Урок 2. Брейн 

фітнес для дітей.  

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

15. 21.12. 

2022 

Опрацьовання.   Гімнастика 

для мозку. Урок 2. Брейн 

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

https://youtu.be/rgCKR29V-S0
https://youtu.be/rgCKR29V-S0


 фітнес для дітей.  
16. 22.12. 

2022 

Опрацювання платформи. 

Розвиваючі ігри з малюками .                   

https://www.youtube.com/user/re

verslink/videos 

17. 23.12. 

2022 

 

Опрацювання сайту 

«Розвивайка» (для дітей 3-4 

років)  

http://www.kidmade.com.ua/ukr/

article/rozvivajuchi-igri-dlja-

ditej-vid-3-do-4-rokiv.html 
18. 26.12. 

2022 

 

Опрацювання сайту 

«Розвивайка» (для дітей 3-4 

років)  

http://www.kidmade.com.ua/ukr/

article/rozvivajuchi-igri-dlja-

ditej-vid-3-do-4-rokiv.html 
19. 27.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Перша 

психологічна допомога. 

Алгоритм дій». 

(https://youtu.be/mj0iRXkjGR8). 

20.  

28.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Тіло та 

емоції як інструменти 

допомоги в роботі фахівців 

психологічної служби у 

системі освіти України»  

(https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
). 

21.  

29.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Тіло та 

емоції як інструменти 

допомоги в роботі фахівців 

психологічної служби у 

системі освіти України»  

(https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
). 

22. 30.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару «Перша 

психологічна допомога. 

Алгоритм дій». 

(https://youtu.be/mj0iRXkjGR8). 

 
 

https://youtu.be/mj0iRXkjGR8
https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
https://youtu.be/mj0iRXkjGR8

