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Місячний план роботи  

організації методичних заходів (дистанційно) 

щодо підвищення фахової кваліфікації педагогів  

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на квітень 2020 року 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін Відповідальні Посилання 

Самоосвітня діяльність та підвищення кваліфікації педагогів, 

методичне консультування 

1. Ознайомлення  з планом роботи 

організації методичних заходів 

(дистанційно) щодо підвищення 

фахової кваліфікації педагогів. 

01.04.2020 Вихователь-

методист 

Вайбер - фото 

2. Ознайомлення з методичними 

рекомендаціями методичного 

кабінету при управлінні освіти 

"Щодо окремих питань організації 

освітнього процесу та роботи з 

батьками в закладах дошкільної 

освіти міста під час карантину" 

03.04.2020 Педагоги, 

вихователь-

методист 

Вайбер - фото 

3. Години спілкування з педагогами За потребою 

або щосереди 

Педагоги, 

вихователь-

методист 

Вайбер, телефон - 

запит 

4. Перегляд блогу Н.Шаповл:  

«Педагогічні напрацювання» 

Упродовж 

місяця 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Сайт методичного 

кабінету при 

управлінні освіти 

5. Опрацювання документів  МОНу Постійно Вихователь-

методист 

Вайбер,  

інформація 

розміщення на 

сайті МК 

6. Консультація «Робота педагогів в 

умовах дистанційного навчання». 

До 06.04.2020 Вихователь-

методист 

Вайбер, , телефон - 

запит 

7. Індивідуальні консультації для 

педагогів по складанню планів 

роботи дистанційного навчання на 

квітень 2020 р. 

Упродовж 

місяця 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Вайбер, телефон - 

запит 

8. Онлайн анкетування педагогів: 

Виявлення пропозицій для складання 

річного плану роботи ясел-садка на 

2020 – 2021 н.р. 

До 15.04.2020 Вихователь-

методист, 

педагоги 

Вайбер, телефон - 

запит 

9. Презентація інтернет ресурсів для 

дистанційної роботи педагогів під 

час карантину. 

06.04.2020 та 

упродовж 

місяця 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Джерела: 

https://m.youtube.co

m/watch?feature=sh

are&v=yOHgXpf_K

8A,  

Організаційно-педагогічна робота 

 

1. Майстер – клас  з теми: «Розвиток 

вокальних здібностей у дошкільнят» 

21.04.2020 Музичні 

керівники 

Чат у Viber – групі 

музичних 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=yOHgXpf_K8A
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=yOHgXpf_K8A
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=yOHgXpf_K8A
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=yOHgXpf_K8A


керівників. Блог 

ХЕЦ 

2. Проінформувати вихователів про 

вебінар «Як підготувати дитину до 

шкільного життя» 

08.04.2020 Вихователь-

методист 

Джерело:https://nas

eminar.com.ua/semi

nar/608- yak-

pdgotuvati-ditinu-

do-shklnogo-jittya-

1-godina 

3. Перегляд мультфільмів всією сім’єю: 

20 найдобріших мультиків, які варто 

показати кожній дитині( повчальні 

мультики для дітей та дорослих). 

 

Упродовж 

місяця 

Педагоги, 

батьки, діти 

Рекомендація з 

посиланням на 

сайтhttps://zatyshok

.net.ua  (педагоги у 

вайбер-групах) 

4. Метод « перемикача»: як справлятися 

з капризами?» - рекомендація для 

батьків  з посиланням на сайт 

До 10.04.2020 Практичний 

психолог, 

батьки 

 ( групові вайбери).  

https://www.vospitaj

.com  
5. «Організація довкілля: 4 підказки по 

створенню розвиваючої середи під 

час карантину» - рекомендація для 

батьків  з посиланням на сайт 

До 15.04.2020 Практичний 

психолог, 

батьки 

https://www.faceboo

k.com/Студия-

Научного-Дизайна 

 

6. «Помічник батькам: як розпізнати 

психоемоційний стан дитини за 

кольорами  малюнку?» - викладення 

інформації у вигляді буклету   

До 20.04.2020 Практичний 

психолог, 

педагоги 

Групові вайбери. 

7.  Онлайн – казка для дітей: « Казка про 

собачку на ім’я Тобік» ( про дитячі 

ревнощі). 

До 24.04.2020 Практичний 

психолог, 

педагоги 

https://dytpsyholog.c

om 

 

8. Організація консультпункту для  

батьків в онлайн режимі щодо роботи 

з дітьми під час карантину. 

Упродовж 

місяця 

Педагоги Вайбер, телефон - 

запит 

9. Підготувати матеріали для 

батьківських зборів на кінець 

навчального року. 

Упродовж 

місяця 

Педагоги  

10. Опрацювати та поширити у вайбер- 

групі для батьків: «50 обов’язкових 

завданьдля дошкільника на час 

карантину» 

До 10 04.2020 Педагоги http://osvita.ua/school/63 

379/?fbclid=IwAR3UpW 

IDhtahNxMw-

z_igpBZSd-

fWDIpAVudbm3slyHe3T 

uGifGXeztMzMA  

 

11. Робота над індивідуальними темами 

самоосвіти: опрацювання 

першоджерел, інтернетресурсу; 

виготовлення дидактичного 

матеріалу; формування досвіду 

роботи.  

Упродовж 

місяця 

Педагоги  

12. Підготувати сценарії випускних 

ранків та підібрати музичний 

супровід 

Упродовж 

місяця 

Музичні 

керівники, 

педагоги 

 

13. Опрацювання електронного журналу 

«Методична скарбничка вихователя» 

Упродовж 

місяця 

Педагоги https://www.pedrada

.com.ua/ 

 

Запроваджуємо досвід колег 

 

1. Ігри для дітей : використання 

матеріалу з інтернету 

  https://www.faceboo

k.com 

https://zatyshok.net.ua/
https://zatyshok.net.ua/
https://www.vospitaj.com/
https://www.vospitaj.com/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://dytpsyholog.com/
https://dytpsyholog.com/
https://www.pedrada.com.ua/
https://www.pedrada.com.ua/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


2. Використання в роботі відео занять 

досвідчених колег. 

Постійно Педагоги Фейсбук, сайт МК 

Запрошуємо до участі педагогів у вебінарах 

 

1. Розробка мобільних додатків у 

безкоштовних конструкторах 

02.04.2020 

1800 

Педагоги https://naurok.com.u

a/ 

2. Сторітелінг для навчання: 

комфортний, корисний і різний 

08.04.2020 

1800 

Педагоги https://naurok.com.u

a/ 

3. Успішний досвід підготовки, 

організації та проведення STEM-

тижня 

13.04.2020 

1800 

Педагоги https://naurok.com.u

a/ 

4. Педагогічні підходи в роботі з 

дитиною-шульгою 

02.04.2020 

1800 

Педагоги https://vseosvita.ua/ 

5. Проєктна діяльність в освітньому 

процесі. З чого розпочати? 

09.04.2020 

1800 

Педагоги https://vseosvita.ua/ 

6. Віртуальна школа «Ранок» За графіком, 

наданим на 

сайті 

Педагоги https://www.ranok.c

om.ua/ 

7. «Як зберегти психічне здоров'я в 

умовах соціальної ізоляції» 

 

Упродовж 

місяця 

Педагоги https://vseosvita.ua/

webinar/ak-zberegti-

psihicne-zdorova-v-

umovah-socialnoi-

izolacii-169.html 

8. «Розвиток мислення та мовлення як 

складова розвивальних занять для 

дошкільнят» 

Упродовж 

місяця 

Педагоги https://vseosvita.ua/

webinar/rozvitok-

mislenna-ta-

movlenna-ak-

skladova-

rozvivalnih-zanat-

dla-doskilnat-

107.html 

9. «Організація навчання та дозвілля 

під час карантину: корисні матеріали 

на допомогу педагогу» 

 

Упродовж 

місяця 

Педагоги https://vseosvita.ua/

webinar/organizacia

-navcanna-ta-

dozvilla-pid-cas-

karantinu-korisni-

materiali-na-

dopomogu-

pedagogu-165.html 

 

10.  «Використання сервісу ZOOM для 

проведення дистанційних занять»  

 

До 06.04.2020 Педагоги https://naurok.com.u

a/webinar/vikoristan

nya-servisu-zoom-

dlya-provedennya-

distanciynih-zanyat 
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