
ПЛАН САМООСВІТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

ЗДО №28 «Космічний» на січень, 2023. 

Ірини ЧЕРНОВОЇ 
 

№ 

п/п 
Дата Зміст роботи Примітки 

1.  

02.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

2.  

03.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

3.  

04.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Формування 

стресостійкості. Психологічні 

техніки самодопомоги в 

умовах війни». 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=6aGgMCFOlso 

4.  

05.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Формування 

стресостійкості. Психологічні 

техніки самодопомоги в 

умовах війни». 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=6aGgMCFOlso 

5.  

06.01. 

2023 

 

Курс з супроводу 

сімей.Заняття 5. “Стійкі 

сімї”“Бути в місці безпеки” 

+супервізія. 

 

https://us06web.zoom.us/j/81771

377819?pwd=Y2ZNbHZmT3A1

V0VrZU1QSzltbjZHZz09 

6.  

09.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

7.  

10.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

8.  

11.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію 

особистості».  

https://vseosvita.ua/webinar/psih

ologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-

20.html?fbclid=IwAR3PvBqCA

K2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl
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6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 
9.  

12.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію 

особистості».  

https://vseosvita.ua/webinar/psih

ologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-

20.html?fbclid=IwAR3PvBqCA

K2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl

6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 
10.  

13.01. 

2023 

 

Курс з супроводу сімей. 

Заняття 6. “Бути в безпеці 

дома” – Управління гнівом та 

дисципліна. ”. 

https://us06web.zoom.us/j/81771

377819?pwd=Y2ZNbHZmT3A1

V0VrZU1QSzltbjZHZz09 

11.  

16.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

12.  

17.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини». VIVA 

together for children. 

 

13.  

18.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію 

особистості».  

https://vseosvita.ua/webinar/psih

ologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-

20.html?fbclid=IwAR3PvBqCA

K2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl

6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 
14.  

19.01. 

2023 

 

1.Опрацювання сайту. 

Дистанційне навчання. 

Вправи для розвитку уваги у 

дітей дошкільного віку. 

2.  Перегляд вебінару 

«Посттравматичний 

стресовий розлад (ПТСР)» 

травматерапевтка, Тетяна 

Назаренко  

https://www.youtube.com/watch

?v=UKC-42gYW00 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=U-by0fJkb_E 

15.  

20.01. 

2023 

 

1.Опрацювання сайту. 

Дистанційне навчання. 

Вправи на розвиток 

мислення, пам'яті, уваги у 

дітей молодшого 

дошкільного віку. 

2. Курс з супроводу сімей. 

Заняття 7.“Навчатися разом 

https://www.youtube.com/watch

?v=Lw4gtQf0_l4 
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кожного дня”. 
16.  

23.01. 

2023 

 

1.Вправи з нейрогімнастики 

для дошкільнят. 

2. Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

https://www.youtube.com/watch

?v=8VUGmLQhbAY 

 

17.  

24.01. 

2023 

 

Опрацювання посібника 

«Стійкі родини» VIVA 

together for children. 

 

18.  

25.12. 

2022 

 

Перегляд вебінару 

«Посттравматичний 

стресовий розлад (ПТСР)» 

травматерапевтка, Тетяна 

Назаренко  

https://www.youtube.com/watch

?v=U-by0fJkb_E 

19.  

26.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару на тему 

«Робота з втратою».  

https://www.youtube.com/watch

?v=3MQ-66p7XoA 

20.  

27.01. 

2023 

 

Курс з супроводу сімей. 

Заняття 5. “Бути в безпеці 

дома” – Управліннягнівом та 

дисципліна. 

 

21.  

30.01. 

2023 

Перегляд вебінару на тему 

«Робота з втратою».  

https://www.youtube.com/watch

?v=3MQ-66p7XoA 

22.  

31.01. 

2023 

 

Перегляд вебінару на тему 
«Робота з втратою» Частина 

2.  

https://www.youtube.com/watch

?v=BqC6j3QzL-0 
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