
 
УКРАЇНА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604 
 

15.04.2022 №  01/03-69  Керівникам структурних підрозділів з 

питань освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій,  територіальних 

громад, завідувачам (директорам) 

методичних служб, директорам 

(завідувачам) центрів/кабінетів 

практичної психології і соціальної роботи, 

центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників, директорам 

закладів загальної середньої освіти, 

дошкільної освіти, позашкільної освіти 

 

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного 

плану територіальної оборони України», (далі – Плану) введеного в дію 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 70/202 (ресурс доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0033525-22#n2)  та з метою виконання у 

частині компетенції Плану, комунальний заклад «Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти» 

надсилає узагальнені матеріали про кращі практики роботи психолого-

педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в 

умовах воєнних дій і збройних конфліктів. 

Додатки: на 31 арк. 

 

 

      В.о. директора                 Н.В. Лугінець 

 

mailto:dnmcps@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0033525-22#n2
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Додаток  

до листа КЗ ДНМЦ ПС  

від 15.04.2022 № 01/03-69 

 

 

Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах 

воєнних дій і збройних конфліктів 

Практика (назва, автор) Спрямування 
Цільова 

аудиторія 
Електронне посилання 

Матеріали 

пройшли 

експертизу/готу

ються до подачі 

на експертизу 

Методичний посібник «Психосоціальна 

підтримка в кризовій ситуації»  

Автори: Богданов С., Залеська О.  

 

Робота з 

травмою 

Учасники 

освітнього 

процесу 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstr

eam/handle/123456789/14980/

Psykhosotsialna_pidtrymka_v_

kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

 

«Методичні рекомендації щодо надання 

першої психологічної допомоги сім’ям з 

дітьми, дітям, які перебувають/ перебували у 

зоні збройного конфлікту» 

Під загальною редакцією Іванової О.Л., 

Упорядники: Пінчук І.Я., Хаустової 

О.О.,Степанової Н.М., Чайки А.В., Пінчук 

А.О. 

Перша 

психологічна 

допомога 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

https://www.mvk.if.ua/cssm/29

453  

 

 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14980/Psykhosotsialna_pidtrymka_v_kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14980/Psykhosotsialna_pidtrymka_v_kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14980/Psykhosotsialna_pidtrymka_v_kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14980/Psykhosotsialna_pidtrymka_v_kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14980/Psykhosotsialna_pidtrymka_v_kryzovii_sytuatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mvk.if.ua/cssm/29453
https://www.mvk.if.ua/cssm/29453
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Посібник «Підтримка учнів, які зазнали 

травм: програма sset навчальний посібник 

для керівників груп, плани занять, матеріали 

для занять та бланки» 

Автори: Ліса Г. Джейкокс, Одра К. Леглі, 

Крістін Л.Дін 

Робота з 

травмою 

Здобувачі 

освіти 

http://ipz.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/sset_te

xt_3.pdf 

 

«Психологічна турбота»  

Автор: Світлана Ройз 

Швидка 

психологічна 

допомога для 

дітей у 

воєнний час 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://cutt.ly/zFbUlt9 

 

 

Посібник «Батьківські навички та підтримка 

дітей щодо подолання  стресу» 

Автор: UNICEF 

Підтримка 

дітей у 

подоланні 

стресу 

Батьки https://www.unicef.org/ukraine/

documents/parenting-without-

stress 

 

Посібник «Важливі навички в період стресу» 

Автор: Расс Херріс 

Навички 

управління 

стресом 

Учасники 

освітнього 

процесу  

https://osvitoria.media/experien

ce/yak-vporatysya-zi-stresom-

instruktsiya-komiks-vid-vooz/ 

 

Корекційно-розвиткова програма 

формування стійкості до стресу в дітей 

дошкільного віку та школярів «Безпечний 

простір»: навчально-методичний посібник.  

Автори: Богданов, С.; Гніда, Т.; Залеська, О.; 

Підвищення 

стійкості до 

переживання 

наслідків 

стресу 

Здобувачі 

освіти 

дошкільного  

та шкільного 

віку   

https://lib.iitta.gov.ua/707671/1

/KRP2017.pdf?msclkid=22638

9e1ba5011ecaf27c4673611ea39  

 

http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
https://cutt.ly/zFbUlt9
https://www.unicef.org/ukraine/documents/parenting-without-stress
https://www.unicef.org/ukraine/documents/parenting-without-stress
https://www.unicef.org/ukraine/documents/parenting-without-stress
https://osvitoria.media/experience/yak-vporatysya-zi-stresom-instruktsiya-komiks-vid-vooz/
https://osvitoria.media/experience/yak-vporatysya-zi-stresom-instruktsiya-komiks-vid-vooz/
https://osvitoria.media/experience/yak-vporatysya-zi-stresom-instruktsiya-komiks-vid-vooz/
https://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf?msclkid=226389e1ba5011ecaf27c4673611ea39
https://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf?msclkid=226389e1ba5011ecaf27c4673611ea39
https://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf?msclkid=226389e1ba5011ecaf27c4673611ea39
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Лунченко, Н.; Панок, В.; Соловйова В. 

Методичний посібник «Технології 

психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що 

опинилися у складних сімейних обставинах 

внаслідок військових дій»  

Авторський колектив: В. В. Байдик, Ю. С. 

Бондарук , Ю. П. Гопкало, Т. Б. Гніда, І. О. 

Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, 

Р. А. Мороз, І. І. Ткачук. 

За науковою редакцією В. Г. Панка, І. І. 

Ткачук   

Психосоціаль

на допомога 

 

Родини, які 

опинилися в 

СЖО 

внаслідок 

війни 

https://lib.iitta.gov.ua/729191/1

/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3

nEgPPE4-

um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZN

l9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0  

 

Рекомендовано до 

друку Вченою 

радою 

Українського 

науково-

методичного 

центру 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

НАПН України 

(протокол № 8 від 

07.09.2021 р.) 

Методичні рекомендації «Соціально-

педагогічна та психологічна робота з дітьми 

у конфліктний та постконфліктний період» 

Автори: Бочкор Н.П., Дубровська Є.В., 

Залеська О.В., Калашник О.А., Ковальчук 

Л.Г., Левченко К.Б., Лунченко Н.В.,Панок 

В.Г.(Ла Страда) 

Рекомендації 

зі здійснення 

соціально-

педагогічної 

та 

психологічної 

роботи з 

дітьми в 

період 

переживання 

соціально-

Учасники 

освітнього 

процесу  

https://cutt.ly/dFbLXAW 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/729191/1/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3nEgPPE4-um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZNl9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0
https://lib.iitta.gov.ua/729191/1/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3nEgPPE4-um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZNl9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0
https://lib.iitta.gov.ua/729191/1/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3nEgPPE4-um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZNl9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0
https://lib.iitta.gov.ua/729191/1/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3nEgPPE4-um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZNl9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0
https://lib.iitta.gov.ua/729191/1/tehnologii3.pdf?fbclid=IwAR3nEgPPE4-um6pPLs_2c9HeEgC0MdzrZNl9katnlD04t7y9uFL9GjYVZL0
https://cutt.ly/dFbLXAW
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політичних 

конфліктних 

Практичний посібник «Досвід надання 

допомоги дітям і сім’ям – жертвам 

військового конфлікту»  

Автори: Корнієнко І.О., Лісовецька І.М., 

Луценко Ю.А., Романовська Д.Д.  

Психосоціаль

на підтримка 

населення 

Учасники 

освітнього 

процесу  

https://lib.iitta.gov.ua/709040/1

/%D0%94%D0%BE%D1%81

%D0%B2%D1%96%D0%B4_

%D0%A1%D0%96%D0%9E_

2017.pdf 

 

Практичний посібник  «Консультування в 

системі психосоціальної допомоги дітям і 

сім’ям, що опинились у складних життєвих 

обставинах внаслідок військових дій»  

Загальна редакція: В.Г. Панок, І.І. Ткачук  

Надання 

допомоги 

дітям і 

сім’ям, що 

опинились у 

складних 

життєвих 

обставинах 

внаслідок 

військових 

дій 

Учасники 

освітнього 

процесу  

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1

/Konsultuvannya_2019.pdf   

 

Методичний посібник «Підготовка вчителів 

до розвитку життєстійкості/стресостійкості у 

дітей в освітніх навчальних закладах» 

Автори: Богданов С. О., Гірник А. М., 

Залеська О. В., Іванюк І. В., Чернобровкіна 

Розвиток  

життєстійкост

і/стресостійко

сті  

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://drive.google.com/open?i

d=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrl

R5DM4vBoy  

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%96%D0%9E_2017.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy
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В. А., Чернобровкін В. М.  

Методичний посібник «Психологічна 

допомога постраждалим внаслідок кризових 

травматичних подій»  

Автори: З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. 

П. Лазос, Л. І. Литвиненко,Царенко Л. Г.; за 

ред. З. Г. Кісарчук 

Психологічна 

і соціально-

психологічна 

допомога в 

умовах війни 

Допомога  

постраждали

м внаслідок 

екстремальн

их подій 

 

http://psychology-naes-

ua.institute/userfiles/files/%D0

%9F%D0%9E%D0%A1%D0%

86%D0%91%D0%9D%D0%98

%D0%9A%20%D0%9F%D1%

81%D0%B8%D1%85%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B

3%D1%96%D1%87%D0%BD

%D0%B0%20%D0%B4%D0%

BE%D0%BF%D0%BE%D0%

BC%D0%BE%D0%B3%D0%

B0%20%20%D0%BF%D0%B

E%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%B0%D0%B6%D0%B4

%D0%B0%D0%BB%D0%B8

%D0%BC%2017_03_2015.pdf  

 

Посібник для практиків соціальної сфери 

«Психосоціальна допомога внутрішньо 

переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям 

з дітьми зі Сходу України» 

Автор: Мельник Л.А. та ін. ; за ред. 

Волинець Л.С. 

Психосоціаль

на  адаптація 

внутрішньо 

переміщених 

осіб 

Категорія 

дітей ВПО 

 

Психосоціальна допомога 

внутрішньо переміщеним 

дітям, їхнім батькам  

 

 

Посібник для працівників на місцях.  Перша Надання Всі верстви http://apps.who.int/iris/bitstrea  

http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9786176150787-ukr.pdf?sequence=72
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психологічна допомога.  

Автор: Всесвітня організація охорони 

здоров’я 

першої 

психологічної 

допомоги 

населення 

 

m/handle/10665/44615/978617

6150787-ukr.pdf?sequence=72  

 

Посібник «Психодіагностика особистості у 

кризових життєвих ситуаціях»  

Автори: В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. 

Федан 

Психодіагнос

тика  

 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

https://core.ac.uk/download/pdf

/77241343.pdf 

 

Корекційна програма «Діти і війна. Техніки 

зцілення» 

Автори: Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям 

Уле 

  

Вказані 

способи 

допомоги 

дітям, які 

перебували чи 

досі 

перебувають 

безпосереднь

о у зоні 

бойових дій. 

Ця  методика 

також залучає 

як дітей, так і 

батьків, 

допомагаючи 

останнім 

стати 

Здобувачі 

освіти та 

батьки 

http://ipz.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/dity_fi

n_ispp-1.pdf 

 

 

http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf
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надійним 

джерелом 

підтримки для 

дітей. 

Методичний посібник «Психологічна 

допомога дитині у психотравмуючій 

ситуації» 

Укладач: Г.Б.Растроста  

Психологічна 

допомога 

дітям після 

ПТСР 

 

Здобувачі 

освіти 

http://www.soippo.edu.ua/imag

es/%D0%9F%D1%81%D0%B

8%D1%85%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3%D1%96

%D1%87%D0%BD%D0%B0_

%D1%81%D0%BB%D1%83%

D0%B6%D0%B1%D0%B0/%

D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1

%87%D0%BD%D0%B0_%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%B1%D0%BD%D0

%B8%D1%87%D0%BA%D0

%B0/%D0%9C%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B4%D0

%B8%D1%87%D0%BD%D0

%B8%D0%B9%20%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D1%96%D

0%B1%D0%BD%D0%B8%D0

%BA.%20%D0%9F%D1%81

%D0%B8%D1%85%D0%BE

 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
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http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%83%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
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%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D1%96%D1%87%D0%BD%

D0%B0%20%D0%B4%D0%B

E%D0%BF%D0%BE%D0%B

C%D0%BE%D0%B3%D0%B

0%20%D0%B4%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D0%BD%D1

%96%20%D1%83%20%D0%

BF%D1%81%D0%B8%D1%8

5%D0%BE%D1%82%D1%80

%D0%B0%D0%B2%D0%BC

%D1%83%D1%8E%D1%87%

D1%96%D0%B9%20%D1%81

%D0%B8%D1%82%D1%83%

D0%B0%D1%86%D1%96%D

1%97.pdf  

Методичний посібник «Психологічна 

допомога дітям у кризових ситуаціях: 

методи і техніки» 

Автори: З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, 

І.М. Біла, Г. П. Лазос; за ред. З. Г. Кісарчук 

Психологічна 

допомоги 

дітям, які 

постраждали 

внаслідок 

кризових, 

травматичних 

подій 

 

Здобувачі 

освіти 

 

https://lib.iitta.gov.ua/705405/1

/%D0%904%20%D0%9C%D0

%95%D0%A2%D0%9E%D0%

94%D0%98%D0%A7%D0%9

D%D0%98%D0%99%20%D0

%9F%D0%9E%D0%A1%D0%

86%D0%91%D0%9D%D0%98

%D0%9A%202015.pdf  

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%202015.pdf
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Поради батькам під час війни.  

Автор: ЮНІСЕФ, USAID 

Основні  

правила 

безпеки, 

гігієни, 

харчування, 

щеплення, 

психологічної 

підтримки 

Батьки  https://www.unicef.org/ukraine/

media/18131/file/%D0%9F%D

0%BE%D1%80%D0%B0%D0

%B4%D0%B8%20%D0%B1%

D0%B0%D1%82%D1%8C%D

0%BA%D0%B0%D0%BC%20

%D0%BF%D1%96%D0%B4%

20%D1%87%D0%B0%D1%81

%20%D0%B2%D1%96%D0%

B9%D0%BD%D0%B8.pdf 

 

Правила безпеки під час війни: інформація 

для підлітків. 

Автор: ЮНІСЕФ, МВС України 

Інформація 

для підлітків  

Підлітки https://www.unicef.org/ukraine/

media/18761/file/teenagers-

safety-war-rules.pdf 

 

 

Рекомендації щодо виявлення та реагування 

на випадки жорстокого поводження з дітьми 

в умовах воєнного стану.  

Автор: ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної 

політики в Україні, МВС України 

Виявлення  та 

реагування на 

випадки 

жорстокого 

поводження з 

дітьми в 

умовах 

воєнного 

стану. 

Родини, які 

опинилися в 

умовах 

воєнного 

стану 

https://www.unicef.org/ukraine/

media/18746/file/recommendati

ons-for-detecting-and-

responding-to-cases-of-child-

abuse-in-martial-law.pdf  

 

Як допомогти внутрішньо-переміщеним Поради як Громадам, https://www.unicef.org/ukraine/  

https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18761/file/teenagers-safety-war-rules.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18761/file/teenagers-safety-war-rules.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18761/file/teenagers-safety-war-rules.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/17971/file/%D0%AF%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf
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дорослим та дітям, яких зустрічає ваша 

громада. Як підтримати вразливих осіб, яких 

зустрічає ваша громада.  

Автор: ЮНІСЕФ, ВГЦ «Волонтер» 

підтримати     

внутрішньо-

переміщених 

осіб 

 

які 

приймають 

ВПО 

media/17971/file/%D0%AF%D

0%BA%20%D0%B4%D0%BE

%D0%BF%D0%BE%D0%BC

%D0%BE%D0%B3%D1%82

%D0%B8%20%D0%B2%D0%

BD%D1%83%D1%82%D1%8

0%D1%96%D1%88%D0%BD

%D1%8C%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BC%D1%96%D

1%89%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BC%20%D0%B4

%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D1%81%D0%BB%D0%B8

%D0%BC%20%D1%82%D0%

B0%20%D0%B4%D1%96%D

1%82%D1%8F%D0%BC.pdf 

Освітня програма факультативу «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе» 

Автори: Андрєєнкова В., Левченко К., 

Матвійчук  М. 

Впровадженн

я системи 

служб 

порозуміння 

для 

впровадження 

медіації за 

принципом 

Адміністраці

ї закладів 

освіти, 

педагоги, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

https://drive.google.com/open?i

d=1dWEs-

UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAl

vphhC 

  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
https://drive.google.com/open?id=1dWEs-UzxOz8mITxnA4lnH_MNEAlvphhC
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«рівний-

рівному» та 

вирішення 

конфліктів 

мирним 

шляхом 

 

«Якщо хочеться додому» Поради щодо 

стабілізації психологічного стану батьків та 

дітей, які залишили свої домівки.   

Автор: ЮНІСЕФ, ВГЦ «Волонтер» 

 

Поради  щодо 

стабілізації 

психологічно

го стану 

батьків та 

дітей, які 

залишили 

свої домівки. 

 

Родини, які 

залишили 

свої домівки 

в умовах 

війни 

https://www.unicef.org/ukraine/

media/18226/file/when-you-

want-to-go-home.pdf 

 

 

Інфографіка «Гарячі лінії та контакти 

психологічної підтримки» 

  

Чат-бот 

«Дитина не 

сама». Бот 

орієнтований 

на допомогу 

неповнолітнім 

дітям у 

складних 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Telegram 

@dytyna_ne_sama_bot  

 

https://www.unicef.org/ukraine/media/18226/file/when-you-want-to-go-home.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18226/file/when-you-want-to-go-home.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/18226/file/when-you-want-to-go-home.pdf
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ситуаціях 

воєнного часу. 

Тут можна 

знайти 

інформацію 

про те, як 

прихистити 

дитину, що 

робити у 

випадку, якщо 

вона 

загубилася або 

ви її знайшли. 

Крім того, у 

боті є 

контакти 

гарячої лінії 

підтримки 

дітей, сімей та 

соціальних 

працівників. 

Корисні ресурси для дорослих і дітей щодо 

психологічної підтримки, навчання та 

інформування.  

Перелік 

платформ для 

вдосконалення 

навичок і 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://mon.gov.ua/ua/news/pla

tformi-dlya-vdoskonalennya-

navichok-i-samorozvitku 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku
https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku
https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku
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саморозвитку 

кожного 

Чим зайняти дитину у надзвичайних 

ситуаціях? 

Автор: ЮНІСЕФ 

 

Поради, як 

відволікти та 

зацікавити 

дітей 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://www.unicef.org/ukraine

/documents/occupied-child-in-

emergency 

 

 

Посібник з реабілітації для батьків, 

учителів та лідерів громад «Як допомогти 

дітям пережити 

травматичні події»  

Автор: Child Mind Institute 

 

Допомога в 

подоланні 

страху, горя, 

запобігання 

довготривали

м 

психологічни

м наслідкам 

Учасники 

освітнього 

процесу  

https://childmind.org/wp-

content/uploads/2022/02/CMI_

Guide_Trauma_2022_Ukrania

n_edited.pdf 

 

Інститут психологічного здоров’я 

Українського каталицького університету. 

Онлайн-видання «Перша психологічна 

допомога» 

Видання здійснене у партнерстві з 

Українським інститутом когнітивно-

поведінкової терапії та комісією УКГЦ у 

справі душ пастирства охорони здоров'я 

Для 

використання 

в роботі у 

надзвичайних 

ситуаціях при 

наданні 

допомоги 

Діти, 

підлітки, 

дорослі, сім'ї 

які 

постраждали 

внаслідок 

кризових 

явищ 

http://ipz.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/persh

a_pcychologichna_dopomoga_

2015_online.pdf  

 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/occupied-child-in-emergency
https://www.unicef.org/ukraine/documents/occupied-child-in-emergency
https://www.unicef.org/ukraine/documents/occupied-child-in-emergency
https://childmind.org/wp-content/uploads/2022/02/CMI_Guide_Trauma_2022_Ukranian_edited.pdf
https://childmind.org/wp-content/uploads/2022/02/CMI_Guide_Trauma_2022_Ukranian_edited.pdf
https://childmind.org/wp-content/uploads/2022/02/CMI_Guide_Trauma_2022_Ukranian_edited.pdf
https://childmind.org/wp-content/uploads/2022/02/CMI_Guide_Trauma_2022_Ukranian_edited.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf
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«Вчимося жити разом». 

Парціальна програма з розвитку соціальних 

навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 

6–7 років. 

Автори: Піроженко Т. О., Хартман О. Ю., 

Київ, Видавництво «Алатон» 

 

    

 

Навчити дітей 

та підлітків, 

які найбільше 

постраждали 

внаслідок 

воєнного 

конфлікту в 

Україні, 

життєвих 

навичок, 

необхідних 

для мирного 

життя у 

приймаючих 

та домашніх 

спільнотах 

Діти від 4 до 

7 років 

https://mon.gov.ua/storage/app

/media/doshkilna/programi/1.p

df  

 

Схвалено для 

використання в 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

комісією з 

дошкільної 

педагогіки та 

психології 

Науково-

методичної ради 

з питань освіти 

МОН України 

(Лист ІМЗО від 

13.06.2016 № 

2.1/12-Г-363) 

Методичні рекомендації. Психологічна 

допомога дітям, які постраждали внаслідок 

конфлікту на Сході України. (Тренінгова 

програма «Шлях до успіху») 

Автор: Лісовецька І.М.   

Ця програма 

може бути 

використана у 

роботі з 

дітьми, які 

перебувають у 

Для учнів та 

педагогів  

https://drive.google.com/file/d/

19cy4QW8yqA3GkapWNGlna

4UrSjE8Z8kE/view  

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/programi/1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/programi/1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/programi/1.pdf
https://drive.google.com/file/d/19cy4QW8yqA3GkapWNGlna4UrSjE8Z8kE/view
https://drive.google.com/file/d/19cy4QW8yqA3GkapWNGlna4UrSjE8Z8kE/view
https://drive.google.com/file/d/19cy4QW8yqA3GkapWNGlna4UrSjE8Z8kE/view
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 кризовому 

стані. 

Представлено 

тренінг для 

педагогів 

«Формування 

психологічної 

готовності 

педагогів до 

роботи з 

дітьми із сімей 

тимчасово 

переміщених 

осіб». 

«Безпечний простір» 

Корекційно-розвиткова програма 

формування стійкості до стресу в дітей 

дошкільного віку та школярів 

Підвищення 

стійкості до 

переживання 

наслідків 

стресу 

дошкільнятам

и і школярами 

після 

психотравмат

ичних по 

Діти 

дошкільного 

віку та 

школярів 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstr

eam/handle/123456789/11847/

KRP2017.pdf?sequence=6&isA

llowed=y 

Схвалено для 

використання 

Інститутом 

модернізації 

змісту освіти 

МОН України 

(Лист № 21.1/12-

Г-300 від 

0827.06.2017) 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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«Супергерої безпеки» 

 Автор: Світлана Ройз 

Рекомендації 

для батьків, 

як 

підготувати 

дітей до 

можливих 

надзвичайних 

ситуацій 

Діти 

дошкільного 

віку 

https://osvita.ua/doc/files/news/

854/85413/Mi-gotovi-Pro-

ditej.pdf 

  

Ізраїльський протокол швидкої допомоги 

дітям, що пережили стресову подію 

  

 

 

 

Перша 

допомога 

Діти  https://imzo.gov.ua/psyholohich

nyj-suprovid-ta-sotsialno-

pedahohichna-robota/materialy-

dlia-vykorystannia-v-roboti-

pid-chas-voiennykh-diy/ 

https://drive.google.com/file/d/1

Cu3mgU0S5xARrhoNrEP3SO

MmTPT3FhkN/view  

 

Пошук резервів, 

або Психологічний супровід дітей-

переселенців із зони проведення АТО та 

членів їхніх сімей 

Автор: Олена Каліман  практичний психолог  

ДНЗ № 14 «Калинка», м. Кіровоград 

 Дає 

можливість 

оцінити 

емоційний 

стан та 

резерви 

психіки для 

відновлення 

Діти https://docs.google.com/docum

ent/d/1aPVd5tuACLZOuF_gl6e

P0Ppu1JhlKn9c/edit 

  

 

https://osvita.ua/doc/files/news/854/85413/Mi-gotovi-Pro-ditej.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/854/85413/Mi-gotovi-Pro-ditej.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/854/85413/Mi-gotovi-Pro-ditej.pdf
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/
https://drive.google.com/file/d/1Cu3mgU0S5xARrhoNrEP3SOMmTPT3FhkN/view
https://drive.google.com/file/d/1Cu3mgU0S5xARrhoNrEP3SOMmTPT3FhkN/view
https://drive.google.com/file/d/1Cu3mgU0S5xARrhoNrEP3SOMmTPT3FhkN/view
https://docs.google.com/document/d/1aPVd5tuACLZOuF_gl6eP0Ppu1JhlKn9c/edit
https://docs.google.com/document/d/1aPVd5tuACLZOuF_gl6eP0Ppu1JhlKn9c/edit
https://docs.google.com/document/d/1aPVd5tuACLZOuF_gl6eP0Ppu1JhlKn9c/edit
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після дії 

стресових 

чинників 

дітей-

переселенців 

із зони 

проведення 

АТО та їхніх 

батьків. 

Психологічна допомога дітям у кризових 

ситуаціях 

Автор: Світлана Олексенко, психолог 

Науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Перша 

психологічна 

допомога 

Діти https://docs.google.com/docum

ent/d/1YkssmhW8vTUKG2EQ

xBKVHuzQ3RIsb9OK/edit 

 

Як встановити контакт з дитиною, що 

пережила травматичний досвід 

Алгоритм 

встановлення 

першого 

контакту та 

відновлення 

відчуття 

безпеки у 

Діти https://www.unicef.org/ukraine/

stories/establish-contact-with-

child-traumatic-

experience?fbclid=IwAR2vVb4

a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqa

NaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4m

Xgf9U 

 

https://docs.google.com/document/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/edit
https://docs.google.com/document/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/edit
https://docs.google.com/document/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/edit
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
https://www.unicef.org/ukraine/stories/establish-contact-with-child-traumatic-experience?fbclid=IwAR2vVb4a5mLItsoQm8cIDGEgF6k2vqaNaSVjxfS9U1dlAupqOLFg4mXgf9U
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дитини. 

Вправи для дітей та підлітків, які 

перебувають у стресовій ситуації, для зняття 

психоемоційного напруження 

Психогімнаст

ика 

Діти, 

підлітки 

https://imzo.gov.ua/psyholohich

nyj-suprovid-ta-sotsialno-

pedahohichna-robota/materialy-

dlia-vykorystannia-v-roboti-

pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-

dlia-ditey-ta-p 

 

Довідник «У разі надзвичайної ситуації або 

війни» 

Автори: Центр стратегічних комунікацій та 

інформаційної безпеки при Міністерстві 

культури та інформаційної політики України 

у співпраці з Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій, Міністерством 

оборони України, Апаратом 

Головнокомандувача Збройних сил України 

та громадськими організаціями. 

У довіднику 

зібрані 

поради як 

захистити 

себе у 

кризовій 

ситуації. 

Дорослі https://www.adm-

km.gov.ua/wp-

content/uploads/2022/02/%D0

%94%D0%BE%D0%B2%D1%

96%D0%B4%D0%BD%D0%B

8%D0%BA_%D1%83_%D1%

80%D0%B0%D0%B7%D1%9

6_%D0%BD%D0%B0%D0%B

4%D0%B7%D0%B2%D0%B8

%D1%87%D0%B0%D0%B9%

D0%BD%D0%BE%D1%97_%

D1%81%D0%B8%D1%82%D

1%83%D0%B0%D1%86%D1

%96%D1%97_%D0%B0%D0

%B1%D0%BE_%D0%B2%D1

%96%D0%B9%D0%BD%D0

%B8.pdf 

 

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-p
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pdf
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«Психосоціальна підтримка в кризовій 

ситуації: методичний посібник для 

педагогів»   

Автори: Богданов C., Залеська О. 

У книзі 

представлені 

теоретичні та 

практичні 

матеріали про 

дитячі реакції 

на 

травматичні 

події, шляхи 

допомоги 

Педагоги, 

батьки, 

волонтери 

https://drive.google.com/file/d/1

Uwq6BPW-

WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q

6H/view 

  

 

Соціально-педагогічна та психологічна 

допомога сім’ям з дітьми в період 

військового конфлікту 

Автор: ГО «Ла Страда» 

Надання 

психологічної 

допомоги 

постраждалим 

унаслідок 

масових 

зіткнень і 

бойових дій, 

вимушеним 

переселенцям, 

особливо 

дітям  

Для класних 

керівників, 

соціальних 

педагогів, 

практичних 

психологів, 

педагогічних 

і соціальних 

працівників, 

широкого 

кола 

громадськост

і 

https://la-

strada.org.ua/download/sotsialn

o-pedagogichna-ta-

psyhologichna-dopomoga-

simm-z-ditmy-v-period-

vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini 

  

Рекомендовано до 

друку вченою 

радою ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди 

(протокол №3 від 

12.06.15) та 

радою 

Українського 

науково-

методичного 

центру  

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

НАПН України 

https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
https://drive.google.com/file/d/1Uwq6BPW-WRcbm_vtdCPMEBb_X26d4q6H/view
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
https://la-strada.org.ua/download/sotsialno-pedagogichna-ta-psyhologichna-dopomoga-simm-z-ditmy-v-period-vijskovogo-konfliktu-v-ukrayini
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(протокол № 6 від 

30.04.2015) 

«Соціально-психологічна підтримка дітей, 

які переживають батьківську втрату» 

Автори: Томчук М.І., Яцюк М.В. 

Навчально-

методичний 

інструментарі

й для дитячих 

та шкільних 

психологів, 

соціальних 

працівників 

та педагогів, 

які 

долучаються 

до супроводу 

дітей у період 

переживання 

горя втрати 

рідних 

Дошкільний, 

молодший 

шкільний, 

підлітковий 

та юнацький 

вік 

https://dnmcps.com.ua/sites/def

ault/files/2020-01/28/1-

6/%D0%A1%D0%BE%D1%86

%D1%96%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D1%81%D0%B8%

D1%85%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D

1%87%D0%BD%D0%B0%20

%D0%BF%D1%96%D0%B4%

D1%82%D1%80%D0%B8%D

0%BC%D0%BA%D0%B0%20

%D0%B4%D1%96%D1%82%

D0%B5%D0%B9%2C%20%D

1%8F%D0%BA%D1%96%20

%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%B6%D0%B8%D

0%B2%D0%B0%D1%8E%D1

%82%D1%8C%20%D0%B1%

D0%B0%D1%82%D1%8C%D

0%BA%D1%96%D0%B2%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D1

Науково-

методична рада 

КВНЗ «Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти» № 3 від 

24.06.16 

https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
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%83%20%D0%B2%D1%82%

D1%80%D0%B0%D1%82%D

1%83.pdf 

Навчальний посібник «Основи 

реабілітаційної психології: подолання 

наслідків кризи» Том 1. Том 2. Том 3 

Автор: Міністерство соціальної політики 

України, ОБСЄ  

Допомога у 

кризових 

ситуаціях та 

подолання 

наслідків кризи 

 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://www.osce.org/files/f/doc

uments/a/a/430805.pdf 

  

https://www.osce.org/files/f/doc

uments/a/c/430829.pdf 

  

https://www.osce.org/files/f/doc

uments/4/d/430841.pdf 

 

 

Посібник «Допомога людині, яка знаходиться 

у стані шоку, стресу чи травми. Практичні 

поради соціальним працівникам, психологам 

та волонтерам» 

Упорядники: В.М. Бондаровська,Т.В. 

Кульбачка, Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб 

Допомога 

особам, яких 

торкнулись 

події, пов’язані 

зі збройними 

конфліктами та 

окупацією, а 

також особам, 

які втратили 

рідних чи 

Учасники   

освітнього 

процесу 

https://dnmcps.com.ua/posibnik-

dopomoga-lyudini-yaka-

znakhoditsya-u-stani-shoku-

stresu-chi-travmi  

 

https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/430829.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/430829.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf
https://dnmcps.com.ua/posibnik-dopomoga-lyudini-yaka-znakhoditsya-u-stani-shoku-stresu-chi-travmi
https://dnmcps.com.ua/posibnik-dopomoga-lyudini-yaka-znakhoditsya-u-stani-shoku-stresu-chi-travmi
https://dnmcps.com.ua/posibnik-dopomoga-lyudini-yaka-znakhoditsya-u-stani-shoku-stresu-chi-travmi
https://dnmcps.com.ua/posibnik-dopomoga-lyudini-yaka-znakhoditsya-u-stani-shoku-stresu-chi-travmi
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близьких 

людей 

 

Поради батькам «Як розважити дітей в умовах 

ізоляції» 

Зняття 

емоційної 

напруги у дітей

  

Молодший 

шкільний вік 

 

https://drive.google.com/drive/f

olders/192a5OaRqfkbFePopjK6

fwORVdV5WzaGV?usp=sharin

g  

 

Матеріали онлайн-консультації «Психологічна 

підтримка, допомога та самодопомога в 

умовах військових дій» 

Підтримка 

педагогічної, 

батьківської та 

учнівської 

спільноти та 

попередження 

травматичного 

стресу 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://art_cppsr.klasna.com/uk/

site/onlain-konsultatsiyi-

psik.html  

 

Ігри, вправи і поради — як підтримати 

дитину у складні часи   

(«Черепаха», «Поліглот»,  «Банк слів», 

вправа «Дерево сили») 

Автор: Каролін Мехломакулу 

Ігри на 

розслаблення, 

відволікання,  

ідентифікацію 

своїх 

особистих 

сильних сторін 

і захисних 

навичок 

Учасники 

освітнього 

процесу 

https://t.me/pidtrumaidutuny   

https://drive.google.com/drive/folders/192a5OaRqfkbFePopjK6fwORVdV5WzaGV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/192a5OaRqfkbFePopjK6fwORVdV5WzaGV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/192a5OaRqfkbFePopjK6fwORVdV5WzaGV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/192a5OaRqfkbFePopjK6fwORVdV5WzaGV?usp=sharing
https://art_cppsr.klasna.com/uk/site/onlain-konsultatsiyi-psik.html
https://art_cppsr.klasna.com/uk/site/onlain-konsultatsiyi-psik.html
https://art_cppsr.klasna.com/uk/site/onlain-konsultatsiyi-psik.html
https://t.me/pidtrumaidutuny


24 
 

Навчальний посібник «Соціально-

педагогічна робота з внутрішньо 

переміщеними особами в сучасних умовах» 

Автори: І.О.Григоренко, Н.М. Савельєва   

У навчальному 

посібнику 

висвітлені 

теоретико-

методологічні, 

нормативно-

правові й 

технологічні 

аспекти 

соціальної і 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

внутрішньо 

переміщеними 

особами в 

сучасних 

реаліях 

України.  

Навчальне 

видання 

адресовано 

викладачам, 

студентам, 

магістрантам 

спеціальносте

й «Соціальна 

робота» та 

«Соціальна 

педагогіка», а 

також 

соціальним 

працівникам і 

соціальним 

педагогам 

 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstre

am/123456789/10498/1/%D0%

A1%D0%B0%D0%B2%D0%B

5%D0%BB%D1%8C%D1%94

%D0%B2%D0%B0%20%D0%

A1%D0%BE%D1%86%D1%9

6%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B0%20%D1%

80%D0%BE%D0%B1%D0%B

E%D1%82%D0%B0%20%D0

%B7%20%D0%B2%D0%BD%

D1%83%D1%82%D1%80%D1

%96%D1%88%D0%BD%D1%

8C%D0%BE%20%D0%BF%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D0

%BC%D1%96%D1%89%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

C%D0%B8%20%D0%BE%D1

%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B0%D0%BC%D0%B8.pdf 

 

Посібник для практиків соціальної сфери 

«Психосоціальна допомога внутрішньо 

переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з 

дітьми зі Сходу України» 

 

У посібнику 

представлено 

матеріал з 

питань надання 

професійної 

Педагогічним 

та соціальним 

працівникам, 

психологам, 

волонтерам 

https://mon.gov.ua/storage/app/

media/pozashkilna/psyhologich

na-sluzhba/pos-bnik-shhodo-

psixosocz-alno-dopomogi.pdf  

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
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комплексної 

допомоги 

сім’ям 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та їх дітям. 

Посібник «Соціальна робота з вразливими 

сім’ями та дітьми» :  

Автори: З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко 

 

У посібнику 

розкривається 

сутність 

основних 

принципів 

функціонуванн

я сучасної 

моделі 

соціальної 

роботи в 

громаді, а саме: 

сімейно 

орієнтований 

підхід, 

партнерство, 

інтеграція та 

взаємодія, 

командна 

робота; 

Соціальним 

працівникам і 

соціальним 

педагогам 

http://www.p4ec.org.ua/upload/

education/library/1513689511.p

df   

 

http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1513689511.pdf
http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1513689511.pdf
http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1513689511.pdf
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координація та 

професійна 

відповідальніст

ь; максимальна 

спрямованість 

на розвиток 

сильних сторін 

та 

позитивних 

ресурсів 

одержувачів 

послуг, сімей з 

дітьми; їхня 

активна участь 

у всіх 

процесах. 

Посібник 

містить описи 

позитивного 

досвіду, 

практичні 

поради та 

інструментарій 

щодо 

організації та 
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здійснення 

соціальної 

роботи, 

зокрема щодо 

раннього 

виявлення 

вразливих 

сімей із дітьми, 

ведення 

випадку, 

оцінки потреб 

дитини та 

її сім’ї тощо. 

Посібник «Соціальна робота з вразливими 

сім’ями та дітьми»  

Автори:А. В. Аносова, О. В. Безпалько, Т. П. 

Цюман та ін.  

 

Частина друга 

посібника 

розкриває 

особливості 

організації 

надання послуг 

сім’ям з дітьми 

з урахуванням 

ключової 

ознаки 

вразливості. У 

посібнику 

 http://www.p4ec.org.ua/upload/

education/library/1513689573.p

df 
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лаконічно 

розкрито 

інформацію 

щодо 

професійних 

обов’язків і 

основних 

напрямів 

роботи фахівця 

соціальної 

роботи, 

особливостей 

його 

взаємодії з 

іншими 

надавачами 

соціальних 

послуг. 

 

Відеоматеріали  

● Відеоматеріали стосовно надання   психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу в умовах воєнних 

дій, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС посилання:  https://drive.google.com/drive/folders/1--

v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG   

https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG
https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG
https://drive.google.com/drive/folders/1--v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG
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● Буклети та плакати стосовно надання   психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу в умовах 

воєнних дій, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС посилання: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-JjRyJwZZ_I1lHI  

● Відео «Що робити малечі коли лунає сирена» посилання: https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds  

● Відео Вікно толерантності (Augeo Foundation) «Подолання стресу під час воєнного стану в країні» посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLc2-CH-MhM  

● Цикл відеороликів  «Психологічна допомога в час війни» посилання: 

https://youtube.com/playlist?list=PLuUcjgAnVLzFc_-TOz0qMQNIJXlSxKrhl   

● Цикл відеороликів від Світлани Ройз посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl1lZVKgBcE&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0

%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1  

● Мультфільми  ЮНІСЕФ Україна про мінну безпеку:  https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY 

                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=A4PrtPUf22o 

                                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24 

● Всеукраїнська платформа емоційної підтримки посилання:  https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds  

● Запис вебінарів щодо надання першої психологічної допомоги та психологічна допомога при втраті. 

01.03.2022 – https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s  

02.03.2022 – https://www.youtube.com/watch?v=S3m00j4Has8&t=75s   

03.03.2022 – https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s   

05.03.2022 – https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E   

 

● ВІДЕОМАТЕРІАЛИ від ГО «Інститут психології здоров’я»:  

- «Перша психологічна допомога» (Володимир Волошин, Київ) https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk   

- «Робота з втратою: перший період» (Кнут Андерсен, Нідерланди) https://www.youtube.com/watch?v=x1sI1kvLrxo  

- «Робота з почуттям вини» (Ганна Дудник, Одеса) https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c  

https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-JjRyJwZZ_I1lHI
https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds
https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds
https://www.youtube.com/watch?v=WLc2-CH-MhM
https://youtube.com/playlist?list=PLuUcjgAnVLzFc_-TOz0qMQNIJXlSxKrhl
https://youtube.com/playlist?list=PLuUcjgAnVLzFc_-TOz0qMQNIJXlSxKrhl
https://youtube.com/playlist?list=PLuUcjgAnVLzFc_-TOz0qMQNIJXlSxKrhl
https://www.youtube.com/watch?v=Fl1lZVKgBcE&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=Fl1lZVKgBcE&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=Fl1lZVKgBcE&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY
https://www.youtube.com/watch?v=A4PrtPUf22o
https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24
https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds
https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds
https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=S3m00j4Has8&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=S3m00j4Has8&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E
https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E
https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk
https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk
https://www.youtube.com/watch?v=x1sI1kvLrxo
https://www.youtube.com/watch?v=x1sI1kvLrxo
https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c
https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c
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- «Техніка терапевтичного теппінгу» (Ганс Герман) https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak     

● ВІДЕОМАТЕРІАЛИ від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна»  

- «Як говорити з дитиною про війну. Техніки психологічної допомоги дитині»  

https://www.youtube.com/watch?v=l_a1NBhztOs 

- «Кризове консультування для фахівців психологічної служби освіти в Україні» 

https://www.youtube.com/watch?v=N2H9Ly7aOnE 

- «Практичні вправи та техніки для дітей при психотравмуючій події» В. Мельничук 

https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8  

● Вправи стабілізації стану тривоги та напруженості«Аптечка самодопомоги»   

- Вправа «Таппінг» https://youtu.be/Ys1GdYTOhVk 

- Вправа «Безпечне місце»  https://youtu.be/-NTqjj96zog  

- Вправа «Метелик»  https://youtu.be/DzqoSTdW7n0  

- Вправа «Дихання по квадрату» https://youtu.be/ACKzgjvxV64  

- Вправа «Протитривожне дихання  у кроках»  https://youtu.be/uzcnpnAM-OE  

- Вправа «Великий таппінг» https://youtu.be/xNpF3-2UcWk  

- Вправа «М’язова релаксація» https://youtu.be/FhwDs7JKlAo 

● ПОРУЧ спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського 

інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ «Волонтер» онлайн та очні групи психологічної 

підтримки для підлітків та батьків: https://poruch.me/  

● Цикл вебінарів «Я поруч - Я психолог» від тренінгового центру Наталії Сабліной: 

- Вебінар «Як надавати першу психологічну допомогу ?» 

https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s  

- Вебінар «Перша психологічна допомога у разі гострих реакцій на травмівну подію» 

https://www.youtube.com/watch?v=S3m00j4Has8&t=75s  

- Вебінар «Мама, війна! Як допомогти та підтримати дитину під час бойових дій» 

https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s  

https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak
https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak
https://www.youtube.com/watch?v=l_a1NBhztOs
https://www.youtube.com/watch?v=N2H9Ly7aOnE
https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8
https://youtu.be/Ys1GdYTOhVk
https://youtu.be/-NTqjj96zog
https://youtu.be/DzqoSTdW7n0
https://youtu.be/ACKzgjvxV64
https://youtu.be/uzcnpnAM-OE
https://youtu.be/xNpF3-2UcWk
https://youtu.be/FhwDs7JKlAo
https://poruch.me/
https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=S3m00j4Has8&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s
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- Вебінар «ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПІД ЧАС ВТРАТИ» https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E  

- Вебінар «Як допомогти впоратися з болючим відчуттям тривоги у дні війни» 

https://www.youtube.com/watch?v=fqKGRS4vHzI&t=5s  

- Вебінар «ПЕРША ДОПОМОГА запобігання розвитку хронічної тривожності й розвитку ПТСР» 

https://www.youtube.com/watch?v=qdS2QKV981Q&t=83s  

- Вебінар «ПЕРША психологічна ДОПОМОГА. Психологічна інтервенція. Корисні поради, вправи та техніки» 

https://www.youtube.com/watch?v=lEnV4Q5F2DU&t=103s  

- Вебінар «Як надавати психологічну допомогу і залишитися в ресурсі» https://www.youtube.com/watch?v=Hmj-

mn4s92k  

- Вебінар «Діти, війна, діти-переселенці. Як спілкуватися та допомогти дитині?» 

https://www.youtube.com/watch?v=-CFvKNH-JmM&t=97s  

- Вебінар «Психологічна допомога постраждалим та АРТ-терапевтичні техніки в роботі з травмою та горем» 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Se-inKFSY&t=17s  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E
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https://www.youtube.com/watch?v=qdS2QKV981Q&t=83s
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