
ПЛАН САМООСВІТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

ЗДО №28 «Космічний» на лютий, 2023. 

Ірини ЧЕРНОВОЇ 
 

№ 

п/

п 

Дата Зміст роботи Примітки 

1.  

01.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  для 

педагогів «Практичні 

вправи та техніки для дітей 

при психотравмуючій 

події».  

https://youtu.be/geMAvkBR2K8 
 

2.  

02.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  для 

педагогів «Практичні 

вправи та техніки для дітей 

при психотравмуючій 

події».  

https://youtu.be/geMAvkBR2K8 
 
 

3.  

03.02. 

2023 

 

Навчання онлайн.  
Курс з супроводу сімей.  

Заняття 7.“Бути в безпеці 

дома” – Управління гнівом 

та дисципліна. 

 

4.  

06.02. 

2023 

 

Опрацювання корисного 

посібника. Додатковий 

матеріал по супроводу 

сімей Реаліз. 

 

5.  

07.02. 

2023 

 

Опрацювання корисного 

посібника. Додатковий 

матеріал по супроводу 

сімей Реаліз. 

 

6.  

08.02. 

2023 

 

Опрацювання корисного 

посібника. Додатковий 

матеріал по супроводу 

сімей Реаліз. 

 

7.  

09.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічний супровід 

та інклюзія в 2022-2023 

навчальному році» 

Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch

?v=SF8430E0cew 

 

8.  

10.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічний супровід 

та інклюзія в 2022-2023 

навчальному році» 

Всеосвіта. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=SF8430E0cew 

https://youtu.be/geMAvkBR2K8
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9.  

13.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  

«Формування 

стресостійкості. 

Психологічні техніки 

самодопомоги в умовах 

війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch

?v=6aGgMCFOlso 

10.  

14.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  

«Формування 

стресостійкості. 

Психологічні техніки 

самодопомоги в умовах 

війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch

?v=6aGgMCFOlso 

11.  

15.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  

«Співпраця психолога та 

педагога в роботі з дітьми 

під час війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch

?v=fgnkW3WpRTU 

 

12.  

16.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару  

«Співпраця психолога та 

педагога в роботі з дітьми 

під час війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch

?v=fgnkW3WpRTU 

13.  

17.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару -

практикуму для освітян  

“Перша психологічна 

допомога”  

https://www.youtube.com/watch

?v=4tpZbi7laCo 

14.  

20.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару -

практикуму для освітян  

“Перша психологічна 

допомога”  

https://www.youtube.com/watch

?v=4tpZbi7laCo 

15.  

21.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Корекція як один із 

основних напрямів роботи 

психолога закладу освіти». 

Всеосвіта.  

https://www.youtube.com/watch

?v=n7A6oCxuF6M 

16.  

22.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Корекція як один із 

основних напрямів роботи 

психолога закладу освіти». 

Всеосвіта.  

https://www.youtube.com/watch

?v=n7A6oCxuF6M 

17.  

23.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару 

«Психологічна готовність 

дитини до школи: 

діагностика та 

рекомендації» Всеосвіта.  

https://www.youtube.com/watch

?v=MLrm868uBSg 

18.  Перегляд вебінару https://www.youtube.com/watch
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24.02. 

2023 

 

«Психологічна готовність 

дитини до школи: 

діагностика та 

рекомендації» Всеосвіта.  

?v=MLrm868uBSg 

19.  

27.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару UCU 

Business School 

«Реальність без ілюзій: 

психологічна стійкість в 

умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch

?v=TLphsqV8THM 

20.  

28.02. 

2023 

 

Перегляд вебінару UCU 

Business School 

«Реальність без ілюзій: 

психологічна стійкість в 

умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch

?v=TLphsqV8THM 
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