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В умовах війни заклади дошкільної освіти області продовжують

надавати освітні послуги дітям дошкільного віку у дистанційному
форматі, використовуючи соціальні мережи, сайти закладів та інші
канали комунікацій. У закладах налагоджена взаємодія всіх
учасників освітнього процесу: здійснюється психолого-педагогічне
консультування батьків вихованців, психологічний супровід дітей
та членів їх родин; проводяться онлайн-заходи. Активізується
робота сайтів закладів дошкільної освіти, на яких постійно
оновлюється інформація, подаються рекомендації для батьків
щодо взаємодії з дитиною раннього та дошкільного віку у
надзвичайних умовах.

Педагогічні колективи активно включаються у волонтерський
рух. Кожен працівник дошкільної освіти на своєму місці робить
все можливе для нашої спільної перемоги.

Ірина Леонідівна Цимерман,
куратор групи, старший викладач кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ
СОІППО



Кролевецький ЗДО 
№11"Оленка" 
Кролевецької міської ради 

Садочок перейшов на дистанційну форму навчання.

Створені батьківські спільноти кожної вікової групи в Вайбері, де 
вихователі виставляють свої заняття, ігри, вправи, поради для батьків, 
відео матеріали.

На сайті закладу розміщуються матеріали для педагогів та батьків.

Займаємося роздачею гуманітарної допомоги.

Прибираємо заклад , територію і прилеглу територію громади.

Робимо добрі справи, чим приближаємо Перемогу і скорішу зустріч з 
вихованцями.

Наливайко Світлана Василівна



ДНЗ "Барвінок"

В цей складний час воєнного стану ми
змушені перейти на дистанційну
форму навчання. Спілкуючись з 
батьками та дітками, ми надаємо
завдання для самостійного виконання, 
а вони в свою чергу радують нас ось
такими роботами.

Ми працюємо не тільки з вихованцями
нашого садочку, а й з дітками які
приїхали до нас з територій,ведуться
бойові дії.

Олійник Ольга 



Бочечківський "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ«
Бочечківської СР Конотопського району

В цей час наш садочок перейшов на 
дистанційну форму навчання. Ми 
постійно підтримуємо зв'язок з 
батьками та дітьми.
Ще наш колектив бере участь у 
волонтерській допомозі нашій 
армії.
Хочемо щоб якнайшвидше настав 
мир на нашій Землі.

Надточій Валентина Володимирівна



Михайлівський ЗДО (ясла -
садок)"Орлятко" Лебединської міської
ради
В цей дуже налегкий час,воєнного стану в нашій рідній Україні,наш
дитячий садочок був змушений перейти на дистанційну форму 
навчання.

Текст слайда Текст слайда

Урода Світлана Олексіївна



Роменський ДНЗ № 2 "Журавка"
Робота педагогічного колективу під час воєнного стану націлена на

психологічну підтримку родин вихованців, допомогу в подоланні стресу,
інформування батьків про заходи безпеки під час обстрілів, хімічних атак, способи на
методи захисту, а також дії у зоні можливоїекстренної ситуації .

Важливою є робота з надання допомоги батькам у
організації життєдіяльності дитини вдома, підтримки дитини у гострих кризових
ситуаціях, підбору корисних посилань, ігор та вправ для розвитку дитини, для
відволікання дитини від стресової ситуації, бесід про те, що відбувається навколо, та
необхідність пояснень дитині правил дій при звуках сирени, артобстрілах і т.д.
Всю інформацію ми надаємочерез сторінкиу Вайбер-групах, фейсбуку, блогу садочка.

Борган Тетяна Михайлівна



Конотопський дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 11 "Вітерець"

В умовах воєнного стану діти дошкільного віку важко
переносять ситуацію, яка склалася в Україні. Постійна
стресова ситуація негативно впливає як на дітей, так і 
на дорослих. 

Ми робимо все, що в наших силах. Надаємо
психологічну допомогу, спілкуємося з вихованцями та 
батьками дистанційно, очно, за запитом. 

Розміщуємо необхідну інформацію на сайті ЗДО та на 
сторінці закладу в мережі фейсбук.

Фото – на наступному слайді



Працівники колективу закладу підтримують та
допомогають ЗСУ

Нестеренко Галина Миколаївна 



Сумcький
ЗДО № 8 

"Космічний"

Сьогодення внесло корективи в освітянське
життя та незмінним лишилося те, що усі
ми маємо працювати заради наших дітей.

Робота кожного наразі надзвичайно
важлива. 

У стані війни діти дошкільного віку
належать до найвразливішої категорії
населення.

Перебуваючи в небезпеці, в тривалому
стресовому стані, дитина позбавлена
нормальних умов для розвитку та освіти.

Саме тому наш колектив прикадає зусиль, 
щоб скоріше повернуи діточок до звичаного
життя.

Фото – на наступних слайдах



Сумcький ЗДО № 8 
"Космічний"

ДИСТАЦІЙНЕ 
НАВЧАНЯ

https://youtu.be/U9W4W
-fSwoM

https://youtu.be/U9W4W-fSwoM


Сумcький ЗДО № 8 
"Космічний"

Зворотній зв'язок

Все 

буде 

Україна

Ткачова Надія Михайлівна



ЗДО №30 "Чебурашка" 
Сумської міської ради

Наш заклад дошкільної освіти (ясла- садок) № 30
"Чебурашка" СМР під час війни функціонує відповідно
нормативно-правових документів.

Завідувачем видано відповідні накази про організацію в
установі трудових відносин на цей період.

Педагоги, працюють дистанційно з дітьми та їх батьками у
Viber групах.

Інші працівники залучаються до суспільних робіт та
охорони закладу

Фото – на наступному слайді



Дистанційна робота педагогів

Корягіна Світлана Олександрівна



ДНЗ №8 "Дзвіночок" 
м. Ромни

Дистанційна робота з педагогами та 
батьками вихованців: ведення груп
вайбер та групи "Наш веселий 
Дзвіночок" там розміщені поради
психолога та педагогів

Волонтерська робота

https://www.facebook.com/groups/495
659720817073

Слєпко Віра Михайлівна

https://www.facebook.com/groups/495659720817073


Лебединський ЗДО 
(ясла-садок) 
"Ромашка"

◦ В своїй роботі наш колектив керується "Рекомендаціями для працівників ЗДО 
на період воєнного стану в Україні, рубрикою "Сучасне дошкілля під крилами 
захисту"

◦ Освітня діяльність спрямована перш за все на врегулювання психологічної 
стабільності всіх учасників освітнього процесу, навчання та виховання дітей в 
домашніх умовах з використанням різноманітних форм дистанційної роботи.

◦ Наші педагоги проводять ігрові онлайн - взаємодії: "Радіємо сонечку", "Весняні 
долоньки" і ін., онлайн - заняття з музики, музично-ритмічні ігри, фізкультурні 
вправи, ігри - руханки; мовленнєві вправи, пальчикові ігри, заняття - подорожі 
і ін.

◦ Практичний психолог разом з вихователями надають корисну інформацію та 
посилання на відповідні джерела, які містять вправи психологічного 
розвантаження та рекомендації щодо безпечності поведінки учасників 
освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Хоружа Лариса Вікторівна



В період воєнного стану дитячий 
садочок перейшов на 

дистанційну форму навчання . 
Педагоги працють з дітками та їх
батьками на платформі Zoom та 

групі Вайбер.

На сайті закладу є рубрика "Освітній
процес у період воєнного стану", де 
розміщуються додаткові матеріали

для дітей, батьків та педагогів.

https://anastasivka-dnz.e-
schools.info/

Займаємося благоустроєм 
території дитячого садка та 

прилеглої до нього ділянки.

Макаренко Оксана Іванівна

Анастасівський ЗДО"Сонечко« 
Андріяшівської сільської ради 

Роменського району



Плавинищенський ЗДО (ясла-
садок) "Теремок" 

Роменської міської ради
З введенням воєнного стану освітній процес в нашому садочку тимчасово

призупинений. Всім працівникам закладу оголошено «Простій»
У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії

населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина
позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, 
напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації.

ЗДО «Теремок» став осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише
знання та практичні вміння для життя, а й психологопедагогічну підтримку.

Освітній процес у закладі здійснюється з використанням дистанційних форм 
роботи. Педагоги використовують такі засоби комунікації: розміщують завдання 
та рекомендаційї на сайті закладу; створили групи із батьками у соціальних 
мережах (Viber, Telegram,); використовують електронну платформу (ZOOM);  
спілкуються в телефонному режимі; листуються через електронну пошту .У своїй 
роботі користуються матеріалами сайту МОН «Сучасне дошкілля під крилами 
захисту», порадами від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових 
ситуаціях», інформаційним коміксом для дітей «Поради від захисника України».

У закладі ведеться активна волонтерська діяльність, надається допомога 
теробороні. Робота закладу побудована так, що постійно є чергові особи. Будь хто
з батьків, дітей можуть до нас завітати для отримання допомоги, просто 
поспілкуватися, почути слова підтримки.

Безручко Тетяна Миколаївна



В ситуації, в якій сьогодні опинилась наша країна, постало питання 
організації освітнього процесу в дистанційній формі. Наш заклад 
не став виключенням. 

Забезпечивши правила взаємодії дошкільників з гаджетами, 
заняттями, створеними за допомогою платформи Zoom охоплено 
дітей 5-6 років життя. Для молодших дошкільнят педагоги готують 
різні цікавинки, якими діляться у створених чатах соціальних 
мереж.

Дистанційна форма - один із способів залучення всіх учасників 
освітнього процесу до взаємодії.

Фото – на наступному слайді

Глухівський дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) "Журавка" 

Глухівської міської ради 



Божко Світлана Василівна



Кровненський заклад дошкільної 
освіти «Пролісок»

Наш заклад функціонує відповідно нормативно-правових 
документів.

Практичний психолог та педагоги дистанційно працюють з дітьми 
та батьками Viber групах.

ІншІ працівники займаються благоустроєм території дитячого 
садочку та його прилеглої до нього ділянки

Будакова Лідія Анатоліївна



Роменський ЗДО (ясла-садок) №3 
"Оленка" Роменської міської ради

В цей нелегкий для України час наш 
садок перейшов на дистанційну форму 
навчання. Педагоги закладу постійно 
знаходяться на зв'язку з батьками 
вихованців.

В кожній віковій групі створено вайбер-
спільноту, в якій 
розміщується інформація для дітей та 
їхніх батьків. Батьки діляться 
світлинами своїх дітей.

Практичний психолог та вчитель-
логопед надають відповідні послуги 
особам з ООП (за можливості 
зустрічаються з дітьми та їхніми 
батьками.)

Ніколюк Ірина Володимирівна



Миколаївський ЗДО (ясла-
садок) “Веселка” 

Миколаївської селищної ради

Заклад працює відповідно до 
нормативних документів.

Дистанційна форма роботи 
реалізується в соцмережі Viber з 
обов’язковим зворотнім зв’язком.

Різноманітні завдання (напр. показати дітям казку “Колобок”та
попросити прорахувати ту кількість чисел –скільки звірів у казці, назвати
їх), цікавинки привертають увагу малечі, яка активно співпрацює з 
педагогами та батьками. 

Також учасники освітнього процесу (педагоги, батьки) займаються
волонтерством, наводять порядок у закладі та на його території.

Шевченко Наталія Іванівна




