
«Психологічна підтримка дітей в умовах військових дій» 

Всеукраїнського онлайн марафону 

«Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» 

 

Захід відбувся в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення Національної 

програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, Міністерства освіти і науки 

України спільно з ДУ «Український інститут розвитку освіти», проекту «Підтримай дитину» 

та у партнерстві з видавництвом «Ранок» 03 серпня 2022 року організували та провели  

зустріч в рамках Всеукраїнського онлайн марафону «Реалізація змісту Державного стандарту 

дошкільної освіти в парціальних програмах». 

      

Збройна агресія російської федерації проти України та запровадження воєнного стану в 

державі внесли значні корективи в діяльність дошкільної освіти. У реаліях сьогодення 

особливо значущим є розуміння, що життя та психологічне благополуччя дітей дошкільного 

віку – є найвищою цінністю. Саме тому до участі в онлайн марафоні долучились Олег 

Єресько, Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та 

інклюзивної освіти, та Світлана Нерянова, начальник відділу дошкільної освіти МОН. В 

своєму зверненні (виступі) вони підкреслили важливість здійснення психологічної підтримки 

всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. 

  

Тяжкий психологічний стан учасників освітнього процесу є однією із серйозних проблем, 

що постає перепоною на шляху забезпечення якості освіти. Педагоги, діти, батьки, які 

постраждали від військової агресії рф, потребують значної психологічної підтримки. 

  

                            
 

Спікери вебінару:  

Набоченко Ольга, державний експерт експертної групи з питань інклюзивної та 

позашкільної освіти директорату дошкільної, шкільної та інклюзивної освіти, кандидат 

педагогічних наук,   

Курінна Владислава, молодший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки та 

психології імені М. Ярмаченка НАПН України, казкотерапевт, волонтер проекту Підтримай 

дитину та  

Олена Камінська, практичний психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, 

психотерапевт, спеціаліст з сенсорної інтеграції, інструктор з запобігання та лікування ПТСР, 



власниця простору сенсорної інтеграції Sensorium надали відповіді на всі ключові питання 

щодо психологічної підтримки дітей в умовах військових дій. 

 

 
    

 
 

Трансляція зустрічі відбулась 03.08.22 0б 11.00 за покликанням та з офіційної FB-сторінки 

УІРО і досі продовжує набирати велику кількість переглядів. 

Покликання на тести bit.ly/3Jm7cBT. 

 

 

 
#дошкілля #дошкільна_освіта #дошкільна_освіта 

 

https://youtu.be/4_zKDpZo5yE
https://bit.ly/3Jm7cBT?fbclid=IwAR0JAspQon0dzprQeJ3yzvGuSF7WdonYtbxo85pFHVCR-okejbBgwcS7-rA
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiuaxI7KtmAWYnYaRsO3mPfVDlEoZxzTX5eacETue8Idy57By0BOvtYvxS87bvg32vwgJvkvIVHr1kZaJ_7trUu5aAJacsUDLUXwCb_Y5lt5C6YeAK4tSAt6k6UyZSmCNBSb0Rksu2XR74nH5RK32Z5uHYu7y6tU3Abfm62xRC9OEviHqQtpfMYWL_vMlPOhk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiuaxI7KtmAWYnYaRsO3mPfVDlEoZxzTX5eacETue8Idy57By0BOvtYvxS87bvg32vwgJvkvIVHr1kZaJ_7trUu5aAJacsUDLUXwCb_Y5lt5C6YeAK4tSAt6k6UyZSmCNBSb0Rksu2XR74nH5RK32Z5uHYu7y6tU3Abfm62xRC9OEviHqQtpfMYWL_vMlPOhk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiuaxI7KtmAWYnYaRsO3mPfVDlEoZxzTX5eacETue8Idy57By0BOvtYvxS87bvg32vwgJvkvIVHr1kZaJ_7trUu5aAJacsUDLUXwCb_Y5lt5C6YeAK4tSAt6k6UyZSmCNBSb0Rksu2XR74nH5RK32Z5uHYu7y6tU3Abfm62xRC9OEviHqQtpfMYWL_vMlPOhk&__tn__=*NK-R

