
Індивідуальний план роботи  

вихователя Ткачук Надії Анатоліївни КЗ  “ДНЗ № 14 ВМР” 

на час карантину 16.03.2020-03.04.2020 

(дистанційний режим) 

 

І тиждень 16.03-20.03 

День 16.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Написання індивідуального плану роботи  

вихователя на час карантину. 

- Консультація у вихователя – методиста 

про складання індивідуального плану 

роботи на час карантину 

- Упорядкування ділової документації 

групи (журнал, табель і т.д.) 

- Самоосвіта 

 

 

Індивідуальна 

консультація по 

телефону 

2. Організаційна робота з батьками  

- аналіз доступу всіх батьків дошкільної 

групи до Viber-чату; 

- додавання відсутніх батьків (за 

можливості останніх); 

- сприяти інформуванню батьків щодо 

профілактики коронавірусу із достовірних 

джерел WHO (Всесвітня організація 

здоровֹ’я); 

- слідкувати, звертати увагу на  фейкові 

пости, вгамування паніки серед батьків; 

- зорієнтувати батьків щодо подальшої 

співпраці у дистанційному режимі. 

 

 

Viber- група 

 

День 17.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Перевірити актуальність відомостей про 

батьків вихованців, у разі необхідності 

оновити. 

- Самоосвіта. Опрацювати книгу Джона Грея 

«Діти з небес. Уроки виховання» для 

подальшого створення рекомендацій батькам. 

 
 
 
 
 
https://ru.bookmate.com/boo
ks/LSAS9j5p 

https://ru.bookmate.com/books/LSAS9j5p
https://ru.bookmate.com/books/LSAS9j5p


- Створити медальки для нагородження 

учасників конкурсу малюнків дітей та 

батьків «Весна-красна» 

2. 

 

Організаційна робота з батьками 
- Розмістити пам’ятку для батьків у Viber-чаті 

«Коронавірус: симптоми, профілактика».  

Наголосити на важливості перебування 

вдома. 

- Організація конкурсу малюнків дітей та 

батьків «Весна-красна» +фотозвіт у Viber-

чат до 20.03.2020р. 

 

Viber - група 

  

День 18.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Підготувати пам’ятку для батьків 

«Як зробити дитину слухняною 

легко?» (послідовні кроки 

позитивного виховання дітей Джона 

Грея «Діти з  небес. Уроки 

виховання») 

- Створити багатофункціональну 

мовленнєву гру «Мовленнєві квіти»  

Освітня лінія «Мовлення дитини» 

- Робота над перспективним планом 

для молодшої вікової групи 

(малювання) 

 

2. Організаційна робота з батьками 

- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Наголосити, що найкращий засіб 

профілактики – ізоляція. Видаляти 

фейкові пости. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з 

батьками 

 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

Весна іде красу несе перегляд цікавих 

мультфільмів 

- Пригоди Каю. Привіт, весно! 

- Пригоди Лунтика. Весна 

 

 

 
 

https://youtu.be/ieFSGv9DTo0 

 

https://youtu.be/EgXqWqPZfiQ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FieFSGv9DTo0%3Ffbclid%3DIwAR1GT5DVmfvNzNUNByPXmBYWfGTTSVAZ7NZ868H3b8KmSAQbYIUIIo1iDMA&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEgXqWqPZfiQ%3Ffbclid%3DIwAR0Ku-_1U4sfK8fLw0d8GcGA6Lj01SwAwPDyI8Lmq00Umwfd-KkvhoHO0_k&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty


День 19.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Перегляд вебінару  

«Дистанційна робота педагогів в 

умовах карантину у запитаннях та 

відповідях» від МОН 

- Оновити ігри на колірне сприйняття 

«Посади метелика на квітку» та 

«Бедрики і квіти» Освітня лінія 

«Дитина у сенсорно-пізнавальному 

просторі» 

 

https://www.auc.org.ua/novyna/dys

tanciyna-robota-pedagogiv-v-

umovah-karantynu-u-zapytannyah-

ta-vidpovidyah 

2. Організаційна робота з батьками 
-  Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу.  

Нагадування про часте миття рук (не 

менше 30 секунд) 

- Надіслати батькам весняні загадки 

для дітей (Журнал «Скарбничка 

вихователя. Березневе диво» 15 

сторінка) 

 

 

 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

- Розвиваючі завдання для дітей  

повторюємо  назви місяців та пори 

року. 

 
  
 

 

День 20.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створення багатофункціональної 

мовленнєвої гри «Віконечко. Весна» 

- Оновити картотеку« Мовлення дитини» 

переліком нових дидактичних ігор. 

- Продовжити роботу  над 

перспективним планом для молодшої 

вікової групи (малювання) 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що 

найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. Слідкувати за інформаційною 

чистотою дописів Viber-чату. 

 

 

 

 

 

Viber- група 

https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&ved=2ahUKEwi-h7z0wo3pAhUjlIsKHdNECzIQFjAcegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fchilddevelop.com.ua%2Fworksheets%2F&usg=AOvVaw0MiA201RXzcL5wj8gA11xV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&ved=2ahUKEwi-h7z0wo3pAhUjlIsKHdNECzIQFjAcegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fchilddevelop.com.ua%2Fworksheets%2F&usg=AOvVaw0MiA201RXzcL5wj8gA11xV


- Виставка малюнків дітей та батьків 

«Весна» у Viber-чаті (розміщення 

фотографій малюнків батьками). 

Оголошення подяки учасникам 

конкурсу. Медальками по завершенню 

карантину. 

- Опублікувати у Viber-чаті  пам’ятку 

«Золоті правила для батьків» (Журнал 

«Скарбничка вихователя №3» с.26-27) 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

3. Співпраця з дітьми  

- Цікаві факти дітям про планети 

сонячної системи 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ITub7NYgY2Y 
 

ІІ тиждень 23.03-27.03 

День 23.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Опрацювання 

цікавинок останніх номерів 

навчально-методичної преси. 

- Оновити картотеку« Дитина у 

соціумі» переліком нових 

дидактичних ігор. 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Наголосити, що найкращий засіб 

профілактики – ізоляція. 

- Порад: Що робити з дітками під час 

карантину  

 

Viber- група 

 

 

 

Індивідуальні телефонні 

поради 

3. Співпраця з дітьми  

- Навіщо нам потрібні друзі? 

«Капітошка» 

 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=EGzTvRQLtYU 

День 24.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Оновити картотеку« Особистість 

дитини» переліком нових дидактичних 

ігор. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y


- Створити/оновити валеологічну гру  

про продукти харчування «Їстівне-

неїстівне» 

2. Організаційна робота з батьками 
- Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  Наголосити 

на важливості перебування вдома. 

- Організація спільної праці батьків та 

дітей «Мій кулінарний шедевр». Фото 

страви виставити у Viber-чаті. 

-  Консультації «Як зміцнити імунітет 

дитини навесні?» (поради весняного 

харчування) 

 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Знайомимось з театром та його видами 

(театр тіней) 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jOLElhj06Vs 

 

День 25.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Урізноманітнити набори роздаткових 

матеріалів на тему «Весна» 

- Робота над перспективним планом             

для молодшої вікової групи 

(аплікація) 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Наголосити на необхідності частого 

миття рук (не менше 30секунд). 

Слікувати за інформаційною 

чистотою Viber-чату. 

- Поради батькам «Організація режиму 

дня дитина вдома в умовах 

карантину» 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з 

батьками 

 

 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Аудіо казка для дітей «Зайчик і 

весна» 

 

https://kolobok.ua/audioskaz

ki/813479-vesnjani-kazki-

zajchik-i-vesna-audiokazka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOLElhj06Vs
https://www.youtube.com/watch?v=jOLElhj06Vs
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka


День 26.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створити мовленнєву дидактичну гру 

на розвиток зв’язного мовлення 

«Весна» 

- Оновити картотеку« Дитина у 

природному довкіллі» переліком нових 

дидактичних ігор. 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики корона вірусу (з сайту 

WHO Всесвітня організація здоров’я) 

- Консультація для батьків «50 

обов'язкових завдань для дошкільника 

на карантин» 

 

Viber- група 

 

 

 

 

 

http://osvita.ua/school/63379/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Пригадаємо які є види театру. 

Ляльковий театр Хлої  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SSo56pIIxz4 

 

День 27.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створення дидактичної гри  “Оціни 

вчинок” 

 

2. Організаційна робота з батьками 

- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Наголосити, що найкращий засіб 

профілактики – ізоляція. Слідкувати 

за інформаційною чистотою дописів 

Viber-чату. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з 

батьками 

 

Viber- група 

 

3.  Співпраця з дітьми  

- Пізнавальні мультфільми для 

дітей. 

Свинка Пеппа. Весна 

Лунтик та його друзі. Квітка 

https://youtu.be/SiPPG2trM_k  

 

https://youtu.be/MFNHRiNta

Ms 

 

http://osvita.ua/school/63379/
https://www.youtube.com/watch?v=SSo56pIIxz4
https://www.youtube.com/watch?v=SSo56pIIxz4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSiPPG2trM_k%3Ffbclid%3DIwAR2JW6QYtuamZ2YJ4CxRRtLx5GRZutgvpq9E6WmBxQpVvayn_nJW8p_dfDI&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMFNHRiNtaMs%3Ffbclid%3DIwAR3qQ8WtqOcVb7qTAsdwEa2wx4Cq-5KfOjY0IHJPRWKOdBjamRyhb7NXYvM&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMFNHRiNtaMs%3Ffbclid%3DIwAR3qQ8WtqOcVb7qTAsdwEa2wx4Cq-5KfOjY0IHJPRWKOdBjamRyhb7NXYvM&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty


ІІІ тиждень 30.03-03.04 

День 30.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Опрацювання цікавинок 

останніх номерів навчально-методичної 

преси. 

- Оновити картотеку « Дитина у світі 

культури» переліком нових дидактичних 

ігор. 

- Створити дидактичну гру з 

образотворчого мистецтва «Фарби 

весни» 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що 

найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. Звертати увагу батьків на 

фейкові пости. 

 

 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Перегляд навчального мультфільму 

“Охорона природи”  

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=JZL8EqG7YoI 

 

День 31.03.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Оновити картотеку« Гра дитини» 

переліком нових дидактичних ігор. 

 

2. Організаційна робота з батьками 
-  Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  

Наголосити на важливості 

перебування вдома. 

- Консультація для батьків «Діти на 

карантині: 10 ідей, чим зайняти 

дитину вдома» 

- Фотосент для емоційного 

позитивного зарядження «Сміхохо» 

 

Viber- група 

 

 

https://ua.112.ua/mnenie/dit

y-na-karantyni-10-idei-

chym-zainiaty-dytynu-

vdoma-528806.html 

https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html


(розміщення батьками у Viber-чаті 

фотографії смішної дитини) 

3. Співпраця з дітьми  

- Птахи (дитина в природі) 

Практична діяльність – Птахи на 

весні.  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=gIWihsVn7Dg 

День 01.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Оновити каталог мікрометод 

кабінету групи (всі розділи) 

 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Наголосити на необхідності частого 

миття рук (не менше 30секунд). 

Слідкувати за інформаційною 

чистотою Viber-чату. 

- Консультація для батьків «Чим 

зайнятися з дітьми під час 

карантину: топ 5 веселих розваг» 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з 

батьками 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shotam.info/chym-

zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-

karantynu-top-5-veselykh-

rozvah/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Уроки природи тітоньки Сови 

Квітень 

 

https://youtu.be/3OxW-

SXgBgQ 

 

День 02.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створити дидактичні ігри на тему 

«Великдень» за розділом БКУ 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі» 

- Курочка -насідка 

- Четвертий зайвий 

- Пасхальна рахівничка 

- Великодній кошик 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIWihsVn7Dg
https://www.youtube.com/watch?v=gIWihsVn7Dg
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3OxW-SXgBgQ%3Ffbclid%3DIwAR2vVGFd_9fNXYCRRwWkPqECgHNWNj2P5IcFom-SHXBUphfp8mHJlqgReo8&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3OxW-SXgBgQ%3Ffbclid%3DIwAR2vVGFd_9fNXYCRRwWkPqECgHNWNj2P5IcFom-SHXBUphfp8mHJlqgReo8&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty


для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики корона вірусу (з сайту 

WHO Всесвітня організація здоров’я) 

 

3. Співпраця з дітьми  

- День книги  

Пісенька про книжку 

(прослуховування) 

- Грицькові Книжки (перегляд 

мультфільма) 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Q-6S3W7xF4 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_1NZ1sp-yrg 

 

День 03.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Санітарна обробка іграшок та 

приготування групи до прийому 

дітей. 

- Оновлення роздаткового матеріалу 

у куточок природи. 

- Оновлення позначок на вазони 

кімнатних рослин. Догляд за ними. 

 

2. Організаційна робота з батьками 
- Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті  щодо 

подальшої роботи закладу 

дошкільної освіти. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://www.youtube.com/watch?v=_1NZ1sp-yrg
https://www.youtube.com/watch?v=_1NZ1sp-yrg

