
Вебінари для педагогів ЗДО 
– квітня 22, 2020 

 

 Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного 

віку (1,8 год.) (10.04.20 р., Литвиненко Л.А., Всеосвіта) 

 Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні 

орієнтири (1 година) (8 квітня 2020 р., Омельяненко Н.В., MCFR) 

ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ЗДО!!! 

 Педагогічні підходи в роботі з дитиною-шульгою (1,5 год.) 

(02.04.20 р., Черниш О.С., Всеосвіта) 

 Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних 

занять (1,5 год.) (25.03.20, Дудіч Ганна, На Урок ) 

 Як підготувати дитину до шкільного життя (1 година) (18.03.20, 

Біла Ірина, MCFR) 

 Убезпечені батьки = у безпеці діти (0,8 год.) (13.03.20 р., Нагула 

О., Крок за кроком, Knowledge Center) 

 Лідерство в дошкільному дитинстві: чи варто виховувати 

лідерство змалку? (1,06 год.) (02.03.20 р., Гавриш Н.В., Крок за 

кроком, Knowledge Center) 

 Розвиток соціальних навичок у дітей: ігри та вправи  (1 год.) 

(27.02.20 р., Харитонова В.О., Всеосвіта) 

 Специфіка процесу формування у дітей навичок, орієнтованих на 

сталий розвиток (1 год.) (18.02.20 р., Гавриш Н.В., Крок за кроком, 

Knowledge Center) 

 Середовище, що належить дітям (0,8 год.) (11.02.20 р., Горбенко І., 

Крок за кроком, Knowledge Center) 

https://35vndnz.blogspot.com/2020/04/blog-post_22.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-sulgou-158.html
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true
https://naseminar.com.ua/seminar/608-yak-pdgotuvati-ditinu-do-shklnogo-jittya-1-godina
http://knowledge.org.ua/uk/ubezpecheni-batki-u-bezpeci-diti-somij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-02-03-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/liderstvo-v-doshkilnomu-ditinstvi-chi-varto-vihovuvati-liderstvo-zmalku-shostij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-02-03-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/liderstvo-v-doshkilnomu-ditinstvi-chi-varto-vihovuvati-liderstvo-zmalku-shostij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-02-03-2020-r/
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-socialnih-navicok-u-ditej-igri-ta-vpravi-147.html
http://knowledge.org.ua/uk/specifika-procesu-formuvannja-u-ditej-navichok-oriientovanih-na-stalij-rozvitok-p-jatij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-18-02-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/specifika-procesu-formuvannja-u-ditej-navichok-oriientovanih-na-stalij-rozvitok-p-jatij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-18-02-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/seredovishhe-shho-nalezhit-ditjam-chetvertij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-11-02-2020-r/


 Європейська система якості освіти: дослідження і практика (0,5 

год.) (28.01.20 р., Софій Н., Крок за кроком, Knowledge Center) 

 «Законодавство України в сфері дошкільної освіти» (0,5 год.) 

(23.01.20 р., Нерянова С.І., Крок за кроком, Knowledge Center) 

 «Перспективні форми дошкільної освіти в контексті дружності до 

дитини та ефективності використання бюджетних коштів в 

Україні» (1,3 год.) (13.12.19 р., Датченко Н., Корнєєва О., Крок за 

кроком, Knowledge Center) 

 Педагогічні стратегії налагодження дисципліни в дитячо-

учнівському середовищі. Подолання агресивних проявів (1 год.) 

(05.12.19 р., Черниш О.С., Всеосвіта) 

 Нове в законодавстві про дошкільну освіту (ІІ, ІІІ квартали 2019 

р) (листопад 2019, Омельяненко Н.В.) ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ЗДО!!! 

 Розвиток мислення та мовлення як складова розвивальних занять 

для дошкільнят (24.10.2019, Здравченко Т.М.) 

 Мама спокійна – спокійне дитя (03.10.2019, Фоменко М.В.) 

 Психологічна готовність дитини до дитячого садка (24.09.2019, 

Євсейчик Н.П.) 

 Вправи та завдання для читання та розвитку мовлення 

дошкільнят (19.09.2019, Здравченко Т.М.) 

 Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах 

дошкільної та середньої освіти (19.07.2019, Скрипка Катерина) 

 Нестандартні батьківські збори та їх успішне 

проведення (23.06.2019, Кирилюк К.В.) 

 Психологічна готовність дитини до школи (11.06.2019, Євсейчик 

Н.П.) 

 Рецепт щастя! Щасливий педагог - щасливі діти (09.06.2019, 

Малько Т.В.) 

 Як справитися з професійним вигоранням (30.05.2019, Черниш 

О.С.) 

http://knowledge.org.ua/uk/tretij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-ievropejska-sistema-jakosti-osviti-doslidzhennja-i-praktika-28-01-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/drugij-vebinar-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-zakonodavstvo-ukraini-v-sferi-doshkilnoi-osviti-23-01-2020-r/
http://knowledge.org.ua/uk/pershij-vebinar-serii-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-13-12-2019r/
http://knowledge.org.ua/uk/pershij-vebinar-serii-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-13-12-2019r/
http://knowledge.org.ua/uk/pershij-vebinar-serii-proiektu-pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-osviti-v-ukraini-13-12-2019r/
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-strategii-nalagodzenna-disciplini-v-ditaco-ucnivskomu-seredovisi-podolanna-agresivnih-proaviv-117.html
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-strategii-nalagodzenna-disciplini-v-ditaco-ucnivskomu-seredovisi-podolanna-agresivnih-proaviv-117.html
https://naseminar.com.ua/seminar/510-nove-v-zakonodavstv-pro-doshklnu-osvtu-i-iii-kvartali-2019
https://naseminar.com.ua/seminar/510-nove-v-zakonodavstv-pro-doshklnu-osvtu-i-iii-kvartali-2019
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-mislenna-ta-movlenna-ak-skladova-rozvivalnih-zanat-dla-doskilnat-107.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-mislenna-ta-movlenna-ak-skladova-rozvivalnih-zanat-dla-doskilnat-107.html
https://vseosvita.ua/webinar/mama-spokijna-spokijne-dita-103.html
https://vseosvita.ua/webinar/psihologicna-gotovnist-ditini-do-ditacogo-sadka-99.html
https://vseosvita.ua/webinar/vpravi-ta-zavdanna-dla-citanna-ta-rozvitku-movlenna-doskilnat-98.html
https://vseosvita.ua/webinar/vpravi-ta-zavdanna-dla-citanna-ta-rozvitku-movlenna-doskilnat-98.html
https://naurok.com.ua/webinar/realizaciya-nacionalno-patriotichnogo-proektu-v-zakladah-doshkilno-ta-seredno-osviti?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/realizaciya-nacionalno-patriotichnogo-proektu-v-zakladah-doshkilno-ta-seredno-osviti?reg=true
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/psihologicna-gotovnist-ditini-do-skoli-diagnostika-ta-rekomendacii-87.html
https://vseosvita.ua/webinar/recept-sasta-saslivij-pedagog-saslivi-diti-83.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-spravitisa-z-profesijnim-vigorannam-78.html


 Дидактичні ігри на розвиток мовлення в корекційно-ігровій 

діяльності дошкільнят (16.05.2019, Здравченко Т.М.) 

 Вчимося дружити. Практичні підходи (14.05.2019, Черниш О.С.) 

 Вчимося дружити. Шлях до ефективної комунікації (23.04.2019, 

Черниш О.С.) 

 Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку (11.04.2019, Здравчева Т.М.) 

 Ігрові методики для розвитку мовлення (25.04.2019, Харитонова 

В.О.) 

 Вчитмося дружити. Шлях до ефективної комунікації (23.04.2019, 

Черниш О.С.) 

 Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку (11.04.2019, Здравчева Т.М.) 

 Приємно познайоитися! Я - сучасний батько (02.04.2019, Черниш 

О.С.) 

 Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ 

 Навчаємо дітей розповідати: нові підходи (21.01.2019р., лектор 

Гавриш Н.) 

 Здача звіту 85-К для завідувачів ЗДО, від 14.02.2019 

 Вебінар Освіта Місце проведення Минулі 09.01.2019 - 09.01.2019 

Сезонні інфекції на порозі ЗДО: як не впустити всередину (1,5 

години) 

 Профілактика та подолання професійного вигорання (11.10.2018, 

Коцюба А.О.) 

 Орф-підхід на музичних заняттях у закладі дошкільної освіти 

 Особові справи: формуйте по-новому 

 Новачок у дитсадку: психолого-педагогічний супровід (1,5 

години) 

 Орф-підхід у дитячому садку (1 година) 

 Закон про дошкільну освіту: новації та перспективи (1,5 години) 

https://vseosvita.ua/webinar/didakticni-igri-na-rozvitok-movlenna-v-korekcijno-igrovij-dialnosti-doskilnat-72.html
https://vseosvita.ua/webinar/didakticni-igri-na-rozvitok-movlenna-v-korekcijno-igrovij-dialnosti-doskilnat-72.html
https://vseosvita.ua/webinar/vcimosa-druziti-prakticni-pidhodi-73.html
https://vseosvita.ua/webinar/vcimosa-druziti-slah-do-efektivnoi-komunikacii-67.html
https://vseosvita.ua/webinar/igri-na-rozvitok-piznavalnoi-sferi-ditej-doskilnogo-ta-molodsogo-skilnogo-viku-62.html
https://vseosvita.ua/webinar/igri-na-rozvitok-piznavalnoi-sferi-ditej-doskilnogo-ta-molodsogo-skilnogo-viku-62.html
https://vseosvita.ua/webinar/igrovi-metodiki-dla-rozvitku-movlenna-65.html
https://vseosvita.ua/webinar/vcimosa-druziti-slah-do-efektivnoi-komunikacii-67.html
https://vseosvita.ua/webinar/igri-na-rozvitok-piznavalnoi-sferi-ditej-doskilnogo-ta-molodsogo-skilnogo-viku-62.html
https://vseosvita.ua/webinar/igri-na-rozvitok-piznavalnoi-sferi-ditej-doskilnogo-ta-molodsogo-skilnogo-viku-62.html
https://vseosvita.ua/webinar/priemno-poznajomitis-a-sucasnij-batko-55.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-umovah-dnz-6.html
https://naseminar.com.ua/seminar/350-navchamo-dtey-rozpovdati-nov-pdhodi
https://www.youtube.com/watch?v=R0a2IA3JNlo
https://naseminar.com.ua/seminar/309-sezonn-nfekts-na-poroz-zdo-yak-ne-vpustiti-vseredinu-15-godini
https://naseminar.com.ua/seminar/309-sezonn-nfekts-na-poroz-zdo-yak-ne-vpustiti-vseredinu-15-godini
https://naseminar.com.ua/seminar/309-sezonn-nfekts-na-poroz-zdo-yak-ne-vpustiti-vseredinu-15-godini
https://vseosvita.ua/webinar/profilaktika-ta-podolanna-emocijnogo-vigoranna-17.html
https://profseminar.com.ua/seminar/68-orf-pdhd-na-muzichnih-zanyattyah-u-doshklnomu-zaklad-osvti?utm_source=naseminar.com.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_naseminar.com.ua_from_list
https://naseminar.com.ua/seminar/273-osobov-spravi-formuyte-po-novomu
https://naseminar.com.ua/seminar/267-novachok-u-ditsadku-psihologo-pedagogchniy-suprovd-15-godini
https://naseminar.com.ua/seminar/267-novachok-u-ditsadku-psihologo-pedagogchniy-suprovd-15-godini
https://naseminar.com.ua/seminar/224-orf-pdhd-u-dityachomu-sadku
https://naseminar.com.ua/seminar/167-zakon-pro-doshklnu-osvtu-novats-ta-perspektivi


 Колошкільне дитинознавство зі Світланою Ройз 

 Формування ключових компетентностей дітей старшого 

дошкільного віку (грудень 2018) 

 Навчаємо дітей розповідати: нові підходи  

 

https://www.ed-era.com/children-ua/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7hHSmqtI2M
https://www.youtube.com/watch?v=Y7hHSmqtI2M
https://naseminar.com.ua/seminar/350-navchamo-dtey-rozpovdati-nov-pdhodi

