Звіт
про виконану роботу під час карантину
(16.03.2020 – 08.05.2020)
практичного психолога Дейнеко Т.М..
Дата

Напрям
діяльності
16.03.2020 Організаційно20.03.2020 методична
Самоосвіта

Робота
батьками

Зміст роботи

Примітки

Розробка дидактичного та роздавального матеріалу Підготовка матеріалу
для вихователів «Як вижити під час карантину»
Підбірка матеріалу для Програми розвитку критичного мислення у дітей.
• Перегляд вебінару за рекомендацією методичного кабінету «В
поисках тихой гавани. Как пережить стресс»
• Приймала участь у Всеукраїнської інтернет-конференції «Сучасні
освітні тенденції: технології та інструменти розвитку креативного https://naurok.com.ua/conference/creative
мислення»
• Перегляд вебінару Психологічної служби МК Херсон «Дистанційна
робота з педагогами. дітьми, батьками» Лекція на основі якої
можна зробити рекомендації для батьків та педагогів
• Опрацювання документу навчально-методичної лабораторії
практичної психології та соціальної роботи ХАНО
• «Методичні рекомендації для практичних психологів та соціальних
педагогів щодо соціально-психологічного супроводу здобувачів
освіти у період карантину» та планування роботи на наступний
тиждень
с Матеріал
«Розвиваємо креативність: топ-5 інструментів і ресурсів»
Сторінки розвиваючих занять для діошкільників

для розміщення на сайті ДНЗ
https://childdevelop.com.ua/
https://osvita.ua/school/63379/
https://learning.ua/
https://lviv-online.com/ua/articles/7ukrajinskyh-mobilnyh-dodatkiv-dlyarozvytku-dytyny-scho-mayut-buty-navashomu-plansheti/

Дата

Напрям
діяльності
23.03.2020 Самоосвіта
27.03.2020

Консультативна
Організаційнометодична

Дата

Напрям
діяльності
30.03.2020 Організаційно05.04.2020 методична
Самоосвіта

Зміст роботи

Примітки

Участь у вебінарі "Короновирус. Психологи про те, про що не говорять Viber, coціальні мережі
масс-медіа"
Перегляд семінару дитячого лікаря-психіатра А. Сабанцева «Синдром
дефіциту уваги з гіперактивністю»
https://www.youtube.com/watch?v=i44IEk0nKiA
Мирошник Н.М. –«Особливості поведінки дитини під час карантину»
Мати Кирила Мацюта – підготовка характеристики для відвідування
психіатра
Створення добірки дидактичних матеріалів для роботи з дітьми (ігри та
вправи на розвиток пізнавальних процесів)
Виготовлення методичних посібників «Предмет та його тінь»
Добірка дидактичного матеріалу для дітей з ЗПР до корекційних занять

Зміст роботи
Розробка рекомендацій у рубрику «Поради психолога»
Дидактичний матеріал для дітей з розладами спектру аутизму
Методичне об’еднання «Як організувати роботу психолога під час
карантину»
Перегляд вебінару «Любить нельзя ломать»
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/field/image/5e7269ff861b744340447
3.jpg
Перегляд вебінару «Как вытащить ребенка из телевизора»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsHE0zq074OYqQh8JB_bWwGJqp3d
LPvXh
Перегляд вебінару «Развитие эмоционального интеллекта детей»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsHE0zq074OYqQh8JB_bWwGJqp3d
LPvXh
Участь у вебінарі "Коронавирус. От разрушения к созиданию",
info@iprmaximum.com.ua
Участь у вебінарі «Педагогічні підходи в роботі з дитиною-шульгою»

в онлайн-режимі
в телефонному режимі
Viber, coціальні мережі, в телефонному
режимі
На робочому місті

Примітки
на сайті закладу
в телефонному режимі

Viber, coціальні мережі, в телефонному
режимі

Сертіфікат ОG259179 від 04/04 2020

https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-sulgou158.html
Участь у VI міжнародної конференції.
Перегляд вебінару «Как управлять ребенком без крика и манипуляций»
https://www.youtube.com/watch?v=rxjgCOtAu6E&list=PLsHE0zq074OYqQh8J
B_bWwGJqp3dLPvXh&index=12&t=0s
Прийняла участь у Першій міжнародній онлайн конференції «Арт-терапія
у роботі з родиною»
Робота с
батьками
Консультативна
Дата

Напрям
діяльності
06.04.2020 Консультативна
10.04.2020
Робота
батьками
Організаційнометодична

Самоосвіта

Підготовка консультації для батьків під час карантину
«Вплив пісочної терапії на гармонійний розвиток дитини»
«П’ять причин поганої поведінки дитини» за вебінаром Д Корпачьов
Консультування вихователів. Виявлення емоційного стану.
Зміст роботи
Лясковець М.С., Мінько З О.
Підбірка матеріалу для навчання дітей онлайн.

отримала

https://pruffme.com/landing/krasin/artfami
ly?fbclid=IwAR1wBw9xdThlDRf0iR7Yeg
eg5igaMw8cyyVADDM6fRJ43Zh9uxxE8
fWKBDo
на сайті закладу
Viber, в телефонному режимі
Примітки
Learning.ua, https://
logiclike.com/math-logic/doshkolnik,
https://osvita.ua/school/63379/

з Розробка та підготовка форми анкети для батьків дітей старшої групи «Чи
готова Ваша дитина до навчання у школі?»
Поради психолога «Як вижити під час карантину»
Для розміщення на сайті ДНЗ
1.Підбірка дидактичного матеріалу для занять з дітьми з РАС
- конспекти для роботи;
- 14 вправ для дітей з РАС (https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodiv-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html)
Нарада пр. психологів ДНЗ «Дитячі травми. Вікові особливості та
чинники впливу»
https://drive.google.com/drive/folders/1uKTv2EGzTk2Dw7OjvogC1FPZ5mTtMrG
Перегляд вебінару «Педагогічні підходив роботі з дітьчи, які мають
аутичні розлади»
Всеукраїнський антикризовий онлайн-марафон від MCFR
Вебінар
«Організація
роботи
дітячого
садка
в
умовах Сертіфікат від 08.04.2020
карантину:нормативні орієнтири»
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-

umovah-karantinu-normativn-orntiri
Участь у вебінарі Д.Карпачьова «Дитячі причини дорослих проблем»,
«Від кризи не втечешь», «Чому дитина вередує?» info@karpachoff.com
Участь у вебінарі «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії» Сертіфікат від 09.04.2020
https://naseminar.com.ua/seminar/654-yak-psihologchno-protistoyatistresogennost-pandem#seminarFilesList
Участь у вебінарі «Методичні розробки для навчання та розвитку дітей Сертіфікат HQ136996 від 10.04.2020
дошкільного віку»
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditejdoskilnogo-viku-17
Перегляд вебінару «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші
онлайн-сервіси та покрокова інструкція»
https://vseosvita.ua/webinar/z-cogo-rozpocati-distancijne-navcannanajprostisi-onlajn-servisi-ta-pokrokova-instrukcia-172.html
Дата

Напрям
діяльності
13.04.2020 Організаційно18.04.2020 методична

Самоосвіта

Робота с
батьками

Зміст роботи

Примітки

Обробка анкет батьків, складання аналітичної довідки
Складання аналітичних довідок за результатами тестування
Виготовлення дидактичних посібників
Антикризовий онлайн-ЕdCamp Ukraine 2020
Viber, coціальні мережі
http://bit/iy/onlaineedcamp2020
Перегляд вебінару з розвитку мовлення та альтернативної комунікації від
соціального підприємства "ДивоГра"
http://www.dyvogra.com/uk/course-of-lectures/
Пошук матеріалів психологічної підтримки
https://www.youtube.com/watch?v=_dYXxuUJeA4&fbclid=IwAR0KDl0pwxb
zFrOETZcGqKejIeDFelO7qrYmtZTZinPSXVS356lcoImDpEE&app=desktop
Участь у вебінарі Д.Карпачьова
«5 найважливіших правил виховання дітей» info@karpachoff.com
Участь у вебінарі Особистісні ресурси психолога дитсадка: як віднайти та
зберегти
https://www.youtube.com/watch?v=i6GqRAQCQ-8
Буклет для батьків «Що треба знати про коронавірус»
Посилання на веселу зарядку «Зняття емоційного напруження»

https://youtu.be/QR7mOGWBcTM?fbclid
=IwAR0FD_3OiHk_5E-

LlPar6WMR8SsmwCWtRFRSVcYIsiGB
DX-CoxVJIGO-ZGI

Дата

Напрям
діяльності
21.04.2020 Організаційно24.04.2020 методична

Самоосвіта

Консультативна

Дата

Напрям
діяльності
27.04.2020 Організаційно30.04.2020 методична

Самоосвіта

Зміст роботи

Примітки

Розробка та створення форми анкети для батьків «Як дитина почуває себе Viber, coціальні мережі
на карантині»
Підготовка до консультації онлайн «Як організувати діяльність дитини під
час карантину»
Запис консультації
Прослухала вебінар Альтернативна та додаткова комунікація вдома. Viber, coціальні мережі
Пізнаємо оточення, навчаємося спілкуватись та читати за піктограмами
http://www.dyvogra.com/uk/course-of-lectures/
Практикум "Як впоратись з панікою та тривогою?"
Вебінар Новачок у ЗДО: завдання психолога
Сертіфікат від 22.04.2020
https://naseminar.com.ua/seminar/623-novachok-u-zdo-zavdannya-psihologa
Сертіфікат від 22.04.2020
Вебінар «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРВЗ»
Консультування батьків, які відчувають складнощі у спілкуванні з дітьми Viber, coціальні мережі, в телефонному
(за результатами анкетування) 6 дітей
режимі
Зміст роботи

Примітки

Обробка діагностичних даних. Складання аналітичної довідки
Підготовка питань та форми
анкети для педагогічних працівни
«Діагностування емоційного стану»
Складання звіту психологічної служби
Взаємодія державних структур по супроводу дитини з ООП..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220170521167215&id=16520
00431
Вебінар Що таке прикладний аналіз поведінки (АВА) з використанням Viber, coціальні мережі, в телефонному
АДК
режимі
http://www.dyvogra.com/uk/course-of-lectures/

Вебінар
Аутизм:
перші
сто
днів
по
:https://www.youtube.com/watch?v=3fNTcjJMTN8
Розвиток уяви в різні вікові періоди. Практикум
Консультативна
Робота
батьками
Напрям
діяльності
04.05.2020 Організаційно08.05.2020 методична
Самоосвіта

той

бік

Консультування онлайн Ефремової О.С.
Підготовка матеріалів для заняття з дитиною Єфремової О.С.

спектру
Сертіфікат CTO33772 від 27.04.2020

https://youtu.be/VZqW0-MLkYU
https://youtu.be/N6RajwdL2CY

с Консультування батьків, які відчувають складнощі у спілкуванні з дітьми Viber, coціальні мережі
(за результатами анкетування) 5 дітей
Зміст роботи
Розробка дидактичного та роздаткового матеріалу
Підготовка матеріалу для сайта ДНЗ

Примітки
Viber, coціальні мережі

Прослухала вебінар Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних Viber, coціальні мережі
працівників
https://www.youtube.com/watch?v=lFChlxBJeqs
Онлайн-курс «Альтернативна та додаткова комунікація. Можливості для
терапії та соціальної інтеграції людей з розладами спектра аутизму і
порушеннями мовлення»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW7nCkLEdRRka18T6fjpucZXR2KVKkoLvw-82anafo8k-0A/viewform?usp=sf_link
Вебінар. Альтернативна та додаткова комунікація: можливості для
розвитку автономії дітей і дорослих людей з інвалідністю
http://www.dyvogra.com/uk/course-of-lectures/
Перегляд матеріалів віртуальної педради видавництва «Ранок»
https://www.youtube.com/channel/UCeFZd8UVIhapGoVVcpN6HDQ/videos?d
isable_polymer=1
Online-вебінар «ПРОБЛЕМНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ: ВИПРАВЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ»
http://ispukr.org.ua/articles/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%
9C%D0%B5%D0%B6i_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB_%D1%87_
%D0%B7i_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pps

Консультативна

Матеріали консультацій для батьків
Консультування батьків, які відчувають складнощі у спілкуванні з дітьми
(за результатами анкетування) 6 дітей

На сайт ДНЗ

