
Дата Напрям 

діяльності 

Час 

роботи 

Форма/зміст роботи Джерело  Очікувані результати 

18.05 ПОНЕДІЛОК 

      

 Аналітична/ 

Планування  

12.00-13.00 Розробка, складання та 

затвердження (он-лайн) плану 

дистанційної роботи 

 

Комп’ютер Упорядкування журналу 

щоденного обліку роботи, 

складання плану роботи на 

час карантину 

 Самоосвітня 

діяльність 

13.00-14.30 Самостійне робота в Google class  

дошкільного закладу 

https://drive.google.com/file/d/15X2Knj

8gZxyCU3T49uz9Qzfyof8Bh0MT/view 
Опрацювання інформації 

вихователя-методиста 

 Орг.-методична 

робота 

 

Опрацювання 

актуальної 

інформації  

14.30- 17.00 - сайт МОЗ України 

 

 

- сайт МОН України 

- КЗ «Житомирського ОІППО» ЖОР 
 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-

ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJ

MKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99

vbo 

https://mon.gov.ua/ua/news 

http://zippo.net.ua/index.php 

 

 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%

B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%

D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D

0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%

82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8

%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%B

A%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE

%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D

1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=I

wAR0faP-

LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3

URkDCPTeV5pbXzLQxzbos 

Вивчення інструктивно-

методичних матеріалів. 

Отримання інформації для 

об’єктивного бачення 

ситуації та планування 

подальшої роботи 

 

Ознайомлення з 

розпорядженням про 

проведення громадського 

обговорення умов роботи 

дитячих садочків 

 Просвіта та 

профілактика 

 

17.00-18.00 Розміщення матеріалів 

просвітницького характеру у 

батьківських спільнотах  Viber  

соціальна мережа Viber  

 

Підвищення психологічної 

культури батьків 

 

 Підвищення 

фахової 

майстерності 

18.00-20.00 Перегляд та опрацювання Вебінару 

«Формування комунікативних 

навичок у дітей з особливими 

освітніми потребами» 

https://naurok.com.ua/webinar/formu

vannya-komunikativnih-navichok-u-

ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-

potrebami?reg=true 

Вивчити питання механізмів 

та способів формування 

комунікативних навичок у 

дітей з особливими 

https://drive.google.com/file/d/15X2Knj8gZxyCU3T49uz9Qzfyof8Bh0MT/view
https://drive.google.com/file/d/15X2Knj8gZxyCU3T49uz9Qzfyof8Bh0MT/view
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://mon.gov.ua/ua/news
http://zippo.net.ua/index.php
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://naurok.com.ua/webinar/formuvannya-komunikativnih-navichok-u-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/formuvannya-komunikativnih-navichok-u-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/formuvannya-komunikativnih-navichok-u-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/formuvannya-komunikativnih-navichok-u-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true


Спікер: Казачінер Олена  

 

освітніми потребами.  

 

19.05 ВІВТОРОК 

 Самоосвітня 

діяльність 

 

12.00-15.00 Пошукова робота в мережі Інтернет 

з метою підбору інформаційних  

матеріалів до просвітницької 

роботи/ розробка рекомендацій, 

щодо зменшення психологічного 

дискомфорту під час виходу з 

карантину  

мережа Інтернет Теоретичний, наочний, 

інтерактивний матеріал  

 Зв’язки з 

громадькістью 
15.00- 17.00 Розміщення просвітницького  

матеріалу на власній сторінки сайту 

ДНЗ:  «Карантин скоро закінчиться» 

http://dnz15romashka.org/wp-
content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B

0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%

D0%B8%D0%BD-

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D

0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D

0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8

C%D1%81%D1%8F.pdf 

Підвищення психологічної 

культури батьків, 

вихователів/ надання 

рекомендацій для 

зменшення психологічного 

дискомфорту  під час виходу 

з карантину  

 

 Виготовлення 

наочних матер. 

17.00-19.00 Виготовлення гри  для розвитку 

емоційного інтелекту «Дзеркало» 

Комп’ютер, принтер Підготовка до розвиткової 

роботи 

 Підвищення 

фахової 

майстерності 

19.00-20.00 Перегляд вебінару  «Арт-терапія в 

роботі з дитячим стресом та 

тривогою» 

Спікери: Вера Бутова 

http://main.psychologionline.com/chi

ldteraphy 

 

Підвищення фахових знань 

про причини , вікові 

особливості стресів в 

дитячому віці та етапи 

роботи по їх  корекції, 

методами Арт-терапії  

20.05. СЕРЕДА     

 Робота в 

кабінеті 

09.00-10.00 Прибирання кабінету, обладнання з 

використанням дез. розчинів. 

Робота в кабінеті Дезінфекція робочого 

простору 

 Орг.-методична 

робота 

10.00-12.00 Робота з фаховою документацією Кабінет  Архівування матеріалів 

минулого  навчального року 

 Підвищення 

фахової 

майстерності 

12.00-13.00 Перегляд прямого ефіру «Негативні 

емоції дитини. Терапевтичні ігри 

для всієї родини» 

Спікер: Оксанич Антоніна 

Facbook  

Сторінка НеБийДитину! 

Опрацювання теми 

негативних емоцій дитини 

та  методів емоційної 

підтримки, напрацювання 

кейсу терапевтичних ігор 

http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://dnz15romashka.org/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
http://main.psychologionline.com/childteraphy
http://main.psychologionline.com/childteraphy


для зняття напруги, страхів  

 Робота в 

закладі 

13.00- 17.00 Чергування по дитячому закладу 

відповідно до графіку чергування 

працівників ДНЗ №15  

Виконання роботи відповідно до 

запиту  адміністрації закладу 

Виконання обов’язків 

відповідно до запиту 

адміністрації закладу 

21.05 ЧЕТВЕР 

 Робота в 

кабінеті 

09.00-10.00 Прибирання кабінету, обладнання з 

використанням дез. розчинів. 

Робота в кабінеті Дезінфекція робочого 

простору 

 Орг.-методична 

робота 

10.00-12.00 Робота з фаховою документацією Кабінет  Архівування матеріалів 

минулого  навчального року 

 Підвищення 

фахової 

майстерності 

12.00-13.00 Перегляд та опрацювання 

практикума « Розвиток уяви в різні 

вікові періоди».  

 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok

-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-

praktikum-183.html 

 

Опрацювання теми 

характеристик, видів та 

функцій уяви;  ознайомлен з 

особливостями формування 

уяви в різні вікові періоди; 

 Робота в 

закладі 

13.00- 17.00 Чергування по дитячому закладу 

відповідно до графіку чергування 

працівників ДНЗ №15  

Виконання роботи відповідно до 

запиту  адміністрації закладу 

Виконання обов’язків 

відповідно до запиту 

адміністрації закладу 

22.05 П’ЯТНИЦЯ     

 Орг.-методична 

робота 

 

Опрацювання 

актуальної 

інформації  

11.00- 12.00 - сайт МОЗ України 

 

 

- сайт МОН України 

- КЗ «Житомирського ОІППО» ЖОР 
 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-
ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJ

MKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99

vbo 

https://mon.gov.ua/ua/news 

http://zippo.net.ua/index.php 

 

 
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%
D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0
%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%B

D%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B
D%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%
D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE
%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8
F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-
LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URk
DCPTeV5pbXzLQxzbos 

Вивчення інструктивно-

методичних матеріалів. 

Отримання інформації для 

об’єктивного бачення 

ситуації та планування 

подальшої роботи 

 

Ознайомлення з 

розпорядженням про 

проведення громадського 

обговорення умов роботи 

дитячих садочків 

 Просвіта та 

профілактика 

12.00-13.00 Розміщення матеріалів у 

батьківських спільнотах  Viber : 

 

 

 

«Карантин скоро 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR2YiShZZqs5dh4Ce62ExJMKyl2k_J2uw8k2LfdI6YeFI68OXKiyFC99vbo
https://mon.gov.ua/ua/news
http://zippo.net.ua/index.php
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf?fbclid=IwAR0faP-LdsM4UoMoXFZ7UnK8ekJ9JIhuXmU8B3URkDCPTeV5pbXzLQxzbos


 

 
 Інформаційна сторінка  

 Цікавинки для малят 

Консультація 

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

bZX4u5BLq_A 

закінчеться» 

«Що не так?» 

 Зв’язки з 

громадькістью 
13.00-14.00 Поповнення матеріалом власної 

сторінки на сайті Всеосвіта. 
https://vseosvita.ua/user/id148991 

 
Розповсюдження власного 

досвіду Сертифікат 

 Орг.-методична 

робота 

Аналітична 

діяльність 

14.00-16.00 Заповнення проєкту професійного 

стандарту практичного психолога в 

закладах освіти 

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

AIpQLScN44VdMw31Y0yk8cDJD

B0myX2Fi2rZmCNZX7tFk2-

lvftFkw/viewform  

Заповнення опитувальника 

проєкту професійного 

стандарту на посаду 

«Практичний психолог» 

 Самоосвітня 

діяльність 

16.00-18.00 Робота в Google class  дошкільного 

закладу 

https://drive.google.com/file/d/15X2Knj

8gZxyCU3T49uz9Qzfyof8Bh0MT/view 
 

 Підвищення 

фахової 

майстерності 

18.00-19.00 Перегляд Online-вебінару 

«Проблемна поведінка дітей з 

особливими потребами: 

виправлення та корекція» 

 

 

 

 

http://ispukr.org.ua/?p=5750#.XrLaZ

NSLRH3 
 

Опрацювання питань: як 

реагувати на проблемну 

поведінку дитини з 

особливими потребами? які 

методи корекції варто 

використовувати, щоб 

відбулися певні позитивні 

зрушення? 
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