
                         Індивідуальний план роботи під час карантину  

                          з 16.03.2020- по 09.05.2020   КЗ«ДНЗ№14 ВМР» 

                        вихователя групи раннього віку №1 "Зайченята" 

                                         Пилипенко Тетяни Петрівни  

№ 

п/п 
   Дата                         Зміст роботи       Примітки 

1. 16.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Ознайомлення з планом заходів щодо організації 

дистанційної роботи з педагогами та батьками. 

-Самоосвіта. Опрацювати: - лист МОН №1/9/154 

від 11.03.20 щодо впровадження карантину для 

усіх типів закладів освіти. 

- Складання індивідуального плану на час 

карантину. 

 

 

Інтернет ресурс: 

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

12-bereznya-

zaprovadzhuyetsya-tritizhnevij-

karantin-u-vsih-zakladah-osviti 

2. 17.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Упорядкувати робочу документацію групи 

(журнал щоденного відвідування).  

- Наведення порядку в осередках, обробка 

деззасобами поверхонь шаф, контейнерів.  

2.Взаємодія з батьками: 

-Дистанційна робота з батьками: 

«Інформація про КОРОНАВІРУС». 

 

Індивідуально. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubri

c-society/2895549-v-ukraini-

tritiznevij-karantin-cerez-

koronavirus.html 

3. 18.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Створення платформи дистанційної навчально-

виховної роботи «Садочок вихователі»(соціальна 

мережа Viber) 

2. Взаємодія з батьками: 

-Пам’ятки та рекомендації про КОРОНАВІРУС. 

-Розробка і розміщення в соціальній мережі  

Viberонлайн бесіди «Які твори українських 

письменників читати дітям раннього віку». 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/5-

rechej-pro-koronavirus-yaki-

potribno-znati-batkam-mon-ta-

moz-dayut-rozyasnennya 

4. 19.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювання фахової літератури.Електронний 

журнал «Методична скарбничка вихователя». 

2. Взаємодія з батьками: 

- Консультацію для батьків «Розвиток зв.язного  

мовлення засобами художньої літератури.» 

3.Співпраця з дітьми: 

-Музична пальчикова гра «Ромашка» 

https://evykhovatel.mcfr.ua
/ 

 

 

https://dnz20.zakosvita.com.ua/

uk/article/rozvitok-movlennya-

doshkilnikiv-zasobami-

khudozhno.html 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5-F5X5jOly8 

 

5. 20.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювати статтю: «Щопотрібно знати 

освітянам про дистанційне навчання». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальна бесіда з батьками  «Коли починати 

https://vseosvita.ua/news/shcho

-potribno-znaty-osvitianam-

pro-dystantsiinu-robotu-

6860.html 
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вчити дитину мити руки самостійно». 

3.Опитування про стан здоров,я дітей. 

6. 23.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час 

карантину» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальні консультації для батьків групи в 

онлайн режимі. 

3. Співпраця з дітьми: 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=omSH5KnON28 

7. 24.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготувати консультацію: «Роль книги в житті 

дитини». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Онлайн-консультація для батьків: «Роль книги  в 

житті дитини». 

3. Співпраця з дітьми: 

-Тема:«Читаємо казочку».Українська народна 

казка «Колобок» 

http://vihovateli.com.ua/20
11-03-22-09-30-55/1035-
konsultatsiya-dlya-roditelej-
na-temu-rol-knigi-v-zhizni-
rebenka.html 
 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=rLgc9vMRbyE 

8. 25.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд Всеукраїнського онлайн семінару 

«Психологічна служба в системі освіти України» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальні бесіди: «Порівняння предметів за 

висотою за допомогою конструктора ЛЕГО» 

3. Співпраця з дітьми: 

-Дид.гра «Висока і низька башточка».(сенсор.) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gCH_qlPvXdA 

9. 26.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару: «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчаннч під час 

карантину» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальна  бесіда з батьками в онлайн 

режимі: «Як привчити дитину до самостійності». 

-Опитування про стан здоров,я дітей. 

3. Співпраця з дітьми: 

-Логічна гра «Знайди пару»(розвиваємо логіку) 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=omSH5KnON28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=k5H3HYeXNpA 

 

10. 27.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд семінару на тему: «Дошкільна освіта 

як складова частина системи безперервної освіти 

в Україні». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Розробити консультацію для батьків: «Дитина-
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дзеркало родини.» 

3.Поповнення папки «Розвиток мови та культура 

мовленнєвого спілкування» оповіданнями Василя 

Сухомлинського 

 

11. 30.03.2020 1. Підвищення фахової майстерності: 

-Виготовлення папки: «Поради для батьків». 

 

2. Взаємодія з батьками: 

-Порада «Як привчити дитину до охайності». 

 

3. Співпраця з дітьми: 

- Перегляд  мультфільму « Уроки тітоньки 

сови.Побутові прилади».(ОБЖ) 

 

 

 
https://poradnyk.com.ua/cik
avo_znaty/1015-kilka-porad-
yak-pryvchyty-dytynu-do-
okhaynosti.html 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=-emkWPKNxUk 

12. 31.03.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготовка конспектів до занять з природи: 

«Лісові звірята». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Консультація «Як влаштувати дитяче дозвілля, 

коли карантин» 

3. Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільму для розвитку мовлення. 

 

 

 

 

 
https://www.pedrada.com.u
a/article/2147-yak-vihovati-
samostynu-ditinu-
konsultatsya-dlya-batkv 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=xVVvUbhMbwo 

13. 01.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд новинок інформаційно- методичної 

літератури. 

2. Взаємодія з батьками: 

-Презентація для батьків: «Покажіть на власному 

прикладі як дотримуватися обіцянок». 

3. Співпраця з дітьми: 

-Ліпимо з пластиліну та насіння 

Тема: «Їжачок-хитрячок» 

 

 

 
https://vseosvita.ua/library/
prezentacia-dla-batkiv-
10576.html 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=z5zQlNn2q80 

14. 02.04.2020 1. Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювання та поширення у вайбер групі для 

батьків «Правила під час карантину» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Поради для батьків: «Чим займатися з дитиною 

під час карантину». 

3. Співпраця з дітьми: 

Зростаємо дужими. 

- «Сучасна дитяча руханка-

танець,фізкультхвилинка». 

 

 

СоцмережаViber 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=3sg5oJQmlBY 
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15. 03.04.2020 1. Підвищення фахової майстерності: 

-Повідомлення батькам про продовження 

карантину і освітньо-виховну роботу в онлайн-

режимі. 

2. Взаємодія з батьками: 

-Опитування батьків про стан здоров,я дітей. 

3. Співпраця з дітьми: 

Добір та розміщення в соціальній мережі віршів: 

«Вивчаємо кольори»(відео-звіт Вфйбер) 

СоцмережаViber 

 

 

 

 

 

 
https://vseosvita.ua/library/
virsi-pro-kolori-dla-
doskilnat-26994.html 

16. 06.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Оновити картотеку дид.ігор з розвитку 

мовлення. 

2. Взаємодія з батьками: 

-Пам’ятка «Як заохотити тата до ігор з 

дитиною?» 

3. Співпраця з дітьми: 

-Тема: «Вивчаємо комах» (дитина в природі) 

 

 

 
https://bilochka31.org.ua/ya
k-zaohotiti-tata-do-igor-z-
ditinoyu/ 
 

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

17. 07.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготуватипам,ятку для батьків: «Перебування 

в соцмережах під час карантину :фейки та 

перевірка фактів». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Рекомендувати комплекси зарядок руханок 

«Весела зарядка», «Зростаємо здоровими». 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=7pGnVGCLSsk 

18. 08.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Виготовити лото: «Пори року». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Опитування про стан здоров,я дітей. 

3. Співпраця з дітьми: 

- Нейропсихологічна гра «Роби як Лорі».(повтори 

як зможеш) 

 

 

Viber 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=nWK56OV5CBQ 

19. 09.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Оновити картотеку : «Рухливі ігри для дітей 

раннього віку». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Порада для батьків: «Прийоми збагачення 

словника дітей». 

3. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Професії». 

- Мультфільм для дітей «Ким бути» 

СоцмережаViber 

 

 
https://dnz60.edu.vn.ua/?p
age_id=1211 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=i3cUv7Rvf7U 

20. 10.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювати питання: «Розвиток  зв,язного 

мовлення дошкільників з ЛЕГО» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Пам,ятка для батьків «Любіть дитину» 

3. Співпраця з дітьми: 
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-Розвиваючий мультик: «Цікаві геометричні 

фігури».(Сенсор.) 

https://www.youtube.com/
watch?v=093yOcR2BEE 

21. 13.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Оновлення картотеки: «Пальчикові ігри ». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Поради для батьків на період карантину. 

 

3. Співпраця з дітьми: 

-Музично-дидактична гра «Зайці» 

 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=2xdlgIdkrz4 

22. 14.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготуватипам,ятку для батьків: «Як допомогти 

дітям подолати стрес». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Консультація для батьків: «Вплив телебачення 

на розвиток  дитини» 

3. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Транспорт». 

-Перегляд розвиваючого мультика «Дітям про 

машини» 

 

 

 
https://sites.google.com/sit
e/boratyndnz/batkam/pora
di-
fahivciv/konsultaciadlabatki
vvplivtelebacennanarozvitok
ditini 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=5vlX2e6IziU 

23. 15.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготовка матеріалу для гри «Хто,що їсть.» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Поради для батьків «ТОП 9 ідей чим зайняти 

дитину вдома»(в онлайн режимі) 

3. Співпраця з дітьми: 

- Вчимо віршики про сонечко. 

 
https://radiotrek.rv.ua/news
/batkam_na_zamitku_kilka_
idey_chym_zaynyatysya_z_d
ytynoyu_vdoma_pid_chas_k
arantynu_246947.html 
 

СоцмережаViber 

24. 16.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювання фахової літератури,електронного 

журналу «Дошкільний навчальний заклад» 

2. Взаємодія з батьками: 

-Опитування про стан здоров,я дітей. 

Тема: «Великдень» 

- Запропонувати батькам разом з дітками 

виготовити Великодні паперові аплікації: 

«Прикрасимо писанку»,»Кольорові пасочки» 

http://journal.osnova.c

om.ua/journal/18 

 

 

 

 

 

25. 17.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготовка дидактичного матеріалу до занять з 

природи. 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальна бесіда з батьками в онлайн-

режимі «Харчування дітей». 

3. Співпраця з дітьми: 

-Великодній мультик для дітей: «Загублена 

писанка» 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=gGmU5YK9Y-U 

26. 21.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготувати конспекту заняття: «Правила 

дорожнього руху»(ОБЖ) 

2. Взаємодія з батьками: 

 

 

 
https://www.docme.ru/doc/
61069/zberegti-v-
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-Відео-презентація для батьків: «Зберегти в собі 

душу дитини,а себе- в душах дітей 

3.Співпраця з дітьми: 

-Дитячиймайстер- клас «Чарівні долоньки». 

sob%D1%96--dushu-ditini--
a-sebe-%E2%80%93-v-
dushah-d%D1%96tej 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=EmDYoKmirPE 
 

 

27. 22.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Підготувати конспект заняття: «Символи 

України». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Порада для батьків: «Мовлення дорослих – 

взірець для наслідування». 

3.Поповнення папки «Сенсорне виховання» 

заняттями для дітей раннього віку. 

 

 

 

28. 23.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

Робота з музичним керівником онлайн. 

2. Взаємодія з батьками: 

-Повідомлення батькам про продовження 

карантину і освітньо-виховну роботу в онлайн 

режимі. 

3. Співпраця з дітьми: 

-Запропонуватионлайн ігри для малечі: «Пазли». 

 

 

 

Вайбер група 

 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=cikK25AaCHg 

29. 24.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару:« Навчайся та вчи по-новому. 

Веселка майбутнього». 

2.Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальні консультації для батьків групи в 

онлайн режимі. 

3. Співпраця з дітьми: 

-Заняттяліплення для дітей «Як ліпити мишку з 

пластиліну». 

https://www.youtube.com/
watch?v=Z97FmbLNV1s 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=XZgpcWXs7ec 

30. 27.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару : «Розвиток мислення та 

мовлення як складова розвивальних занять для 

дошкільнят» 

2. Взаємодія з батьками: 

-  Перевірка стану здоров’я дітей в телефонному 

режимі.  

3.Упорядкувати дидактичний матеріал для 

роботи з дітьми: «Хто,де живе?», «Хто,що їсть?». 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=U9G7tIvpoKc 
 

31. 28.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару : «Вчимося дружити. 

Практичні підходи». 

2. Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальна робота з батьками онлайн. 

3. Співпраця з дітьми: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MmFKDxGiqaI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=mdsKSPZny8E 
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-Розміщення в соціальній мережі мультфільму 

«Уроки доброти».  

 

 

32. 29.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Самоосвіта:"Сучасні підходи до проведення 

заняття в ЗДО!"  

2. Взаємодія з батьками: 

-Консультація для батьків «Поради як зберегти 

здоров`я» (перегляд за посиланням). 

3. Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільмів: «Мудрі казки тітоньки 

Сови-Мікроби». 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MzZHAEHxelY 

 
https://vseosvita.ua/library/
konsultacia-dla-batkiv-
poradi-ak-zberegti-zdorova-
232161.html 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=OoYqlVQhZ1E 

33. 30.04.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання фахової літератури, електронного 

журналу «Методична скарбничка вихователя» за 

березень. 

2. Взаємодія з батьками: 

- Консультація для батьків: «Роль сенсорного 

виховання у розвитку особистості дитини 

раннього віку».  

3. Співпраця з дітьми: 

- Малюємо картини за допомогою рученят . 

 

 

 

 

 
http://rosynka-
rivne.pp.ua/metodichna-
stor-nka/konsultac-ja-dlja-
batk-v-rol-sensornogo-.html 
 

34. 04.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання журналу «Дошкільне виховання» 

№3. 20р.  

2. Взаємодія з батьками: 

-Поради «Безпека дитина вдома» 

3. Співпраця з дітьми: 

-Розміщення у соціальній мережі Viber «Казка з 

Татом 2. Загублене цуценя».  

 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=SB4PK2HT2TQ 

35. 05.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Підбір дидактичного матеріалу з мовленнєвого 

розвитку.  

2. Взаємодія з батьками: 

-Консультація :«Дисципліна дорослих на дорозі – 

запорука безпеки дитини» 

3. Співпраця з дітьми: 

- Нетрадиційне малювання пальчиком «Весняні 

квіти», «Квітучі дерева»  

 

 

 
http://www.garmoniya.mk.
ua/articles/konsultaciya-
dlya-batkiv-ta-pedagogiv-
dyscyplina-doroslyh-na-
dorozi-zaporuka-bezpeky-
dytyny 

36. 06.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару: «Ігрові методики для 

розвитку мовлення».  

2. Взаємодія з батьками: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MzZHAEHxelY
https://www.youtube.com/watch?v=MzZHAEHxelY
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-poradi-ak-zberegti-zdorova-232161.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-poradi-ak-zberegti-zdorova-232161.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-poradi-ak-zberegti-zdorova-232161.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-poradi-ak-zberegti-zdorova-232161.html
https://www.youtube.com/watch?v=OoYqlVQhZ1E
https://www.youtube.com/watch?v=OoYqlVQhZ1E
http://rosynka-rivne.pp.ua/metodichna-stor-nka/konsultac-ja-dlja-batk-v-rol-sensornogo-.html
http://rosynka-rivne.pp.ua/metodichna-stor-nka/konsultac-ja-dlja-batk-v-rol-sensornogo-.html
http://rosynka-rivne.pp.ua/metodichna-stor-nka/konsultac-ja-dlja-batk-v-rol-sensornogo-.html
http://rosynka-rivne.pp.ua/metodichna-stor-nka/konsultac-ja-dlja-batk-v-rol-sensornogo-.html
https://www.youtube.com/watch?v=SB4PK2HT2TQ
https://www.youtube.com/watch?v=SB4PK2HT2TQ
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
https://www.youtube.com/watch?v=AWVOuTChTQY
https://www.youtube.com/watch?v=AWVOuTChTQY


-Косультація «Як провести вихідні дні» 

3. Співпраця з дітьми: 

-«Фізкультхвилинка для очей» 

 

 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=T9-CnfdD340 

37. 07.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Переглядвебінару: «Екологічність у контексті 

дбайливого ставлення до здоров'я учасників 

освітнього процесу». 

 

 

2. Взаємодія з батьками: 

-Тренінг для батьків «П’ять мов любові» 

 

3. Співпраця з дітьм: 

-Завдання на розвиток творчості і фантазії. 

Ліплення за задумом.  

 

https://www.youtube.com/
watch?v=amIjXTf8Dfk 
 
 
 
 
 
https://vseosvita.ua/library/
trening-dla-batkiv-pat-mov-
lubovi-
107738.html?rl=54058&fbcli
d=IwAR0jzJbgNevRoD_Fv7N
bDIXUHXOq 

38. 08.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

Самоосвіта: «Сенсорний розвиток» «Сенсорний 

розвиток дітей: заняття й організаційні 

особливості». 

 

2. Взаємодія з батьками: 

Запропонувати батькам  разом з дітьми вивчити 

віршик про весну. 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільму: « Тварини та їх 

дитинчата». 

 

https://www.pedrada.com.u
a/article/2324-sensorniy-
rozvitok-dtey-rannogo-vku 
 
 
 
https://maximum.fm/virshi-
pro-vesnu-dlya-ditej-i-
doroslih-krasivi-tvori-
vidomih-poetiv_n155954 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=ON8LCMBWhJE 

39. 09.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Упорядкування документації освітнього 

процесу . 

2. Взаємодія з батьками: 

- Дистанційна взаємодія з родинами вихованців.  

- Опитування про стан здоров`я дітей. 

-Інформація щодо приймання дітей у групу після 

карантину.  
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