
«Психологічний супровід учасників 

освітнього процесу під час

війни в Україні»

Київ, 07 березня 2023



Пам'ятайте, що в зону ризику проявів 

деструктивної поведінки потрапляють підлітки, 

яким бракує уваги та підтримки, а також ті, чиє 

перебування в інтернеті не контролюється.

https://imzo.gov.ua/2022/08/03/lyst-

mon-vid-02-08-2022-1-8794-22-shchodo-

diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-

systemi-osvity-v-2022-2023-navchal-

nomu-rotsi/

Лист МОН від 02.08.2022 № 1/8794-22 “Щодо 

діяльності психологічної служби у системі освіти в 

2022/2023 навчальному році”
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Як потурбуватися про своє ментальне здоров’я в стресовій 

ситуації та надати першу психологічну допомогу 

Формування у здобувачів освіти відповідальної поведінки, 

культури здорового способу життя, збереження …

Як батькам підтримати дітей в укритті 

Формуванні психологічної стійкості в умовах війни 

Тілесно-орієнтовна робота

Техніки стабілізації емоційного стану 

Супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які 

потребують піклування чи перебувають у складних життєвих …

Структура та важливі аспекти кризового консультування 

Соціально-психологічна дезадаптація підлітків як феномен 

суїцидальних проявів 

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у 

конфліктний та постконфліктний період 

Робота зі стресовими розладами в умовах воєнного часу

Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього 

процесу  в умовах потенційних небезпек зовнішнього …

Психологічний супровід ВПО і людей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій 

Психологічний кластер. Кластерний підхід у стратегії 

інноваційного розвитку освітніх процесів. Організація …

Психологічне здоров'я педагогічних працівників 

Психологічна допомога учасникам АТО/ООС та членам їх 

сімей 

Супервізійні групи, (%) 
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https://www.hryoutest.in.ua

Розроблено курс ППД https://hryoutest.in.ua/category-

course/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-

psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv

https://www.hryoutest.in.ua/
https://hryoutest.in.ua/category-course/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv


Профорієнтаційна робота з учасниками 

освітнього процесу у воєнний період
• Загальне охоплення учасників освітнього процесу комунікаційної кампанії освітніх реформ в

рамках Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї

мрії» в частині профорієнтаційної роботи склало понад 1000 000 осіб.

• Профорієнтаційне консультування учасників освітнього процесу

• Профорієнтаційне тестування здобувачів освіти

• Створено профорієнтаційні відеолекції щодо типів інтелекту.

• Розроблено мультимедійні онлайн-уроки у міжнародному форматі SCORM щодо психологічної

підтримки учнів під час/після війни.

• Відзнято та розміщено на сайті проєкту відеоекскурсій із залученням роботодавців.

• Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання «Школа кар’єрного консультанта:

психолого-педагогічний аспект профорієнтаційної

роботи» https://hryoutest.in.ua/courses/proforiyentaciyniy-kurs-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv
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https://hryoutest.in.ua/courses/proforiyentaciyniy-kurs-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv
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Програма тренінгу розвитку та психокорекції автономності у

юнацькому віці (М.В. Яцюк)

Гіду А.Ю. Корекційно-розвивальна програма профілактика девіантної

поведінки підлітків

Лабузько В.Г. Корекційна програма для підлітків «Моє життя-мій вибір»

Полозюк Ю. М. Програма психолого – педагогічної корекції агресивних

проявів у дітей підліткового віку «Життя без агресії» (для підлітків 12-14

років)

Шостак Т.М. Корекційно-розвивальні заняття «Попередження та

корекція девіантної поведінки в підлітковому віці»

Інформаційна база професійного інструментарію фахівців 

психологічної служби у системі освіти України (корекційно-розвиткова 

робота: https://docs.google.com/document/d/19dpxAbi_SdxfelZqxFX8QDgWVF-

uIk1z/edit )

https://docs.google.com/document/d/19dpxAbi_SdxfelZqxFX8QDgWVF-uIk1z/edit
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Інформаційна база професійного інструментарію фахівців 

психологічної служби у системі освіти України (профілактична робота: 

https://docs.google.com/document/d/1rQJkECJEBFdSUgsJKl3jLbsPOEWVcEKN/ed

it )

Виявлення та попередження випадків насильства та жорстокого

поводження з дітьми (Укладачі: Марінушкіна О.Є., Носенко В.В., Вишнева

І.М.)

Програма «Ми хочемо щоб нас любили» (Укладач Рябко Л.І.)

Профілактична програма роботи з підлітками з питань формування

культури здорового способу життя, статевого виховання, профілактики

ризикованої поведінки «Безпечне життя – безпечне кохання» (Мельничук

В. О.)

https://docs.google.com/document/d/1rQJkECJEBFdSUgsJKl3jLbsPOEWVcEKN/edit
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 «Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій»

 Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та
підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і
збройних конфліктів, надання соціально-психологічної допомоги
постраждалим від насильства та торгівлі людьми

 Методичні рекомендації «Перша психологічна допомога.
Алгоритм дій»

 вебінари для підвищення кваліфікації педагогічних працівників
та на допомогу фахівцям психологічної служби у системі освіти
України

 Вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій
ситуації, для зняття психоемоційного напруження

 Відеоматеріали «Психологічна хвилинка»

 Навчальні програми щодо захисту прав дітей

 Схвалені рукописи щодо використання в роботі з учасниками
освітнього процесу

 Перелік навчальних і виховних програм з питань запобігання та
протидії насильству

 Законодавчі акти щодо протидії торгівлі людьми, сексуальній
експлуатації та насильства
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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/krashchi-praktyky-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ta-pidtrymky-uchasnykiv-osvitn-oho-protsesu-v-umovakh-voiennykh-diy-i-zbroynykh-konfliktiv-nadannia-sotsial-no-psykholohichnoi-dopomohy-postrazhda/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij
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/vpravy-dlia-ditey-ta-pidlitkiv-iaki-perebuvaiut-u-stresoviy-sytuatsii-dlia-zniattia-psykhoemotsiynoho-napruzhennia/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-pidlitkiv-iaki-perebuvaiut-u-stresoviy-sytuatsii-dlia-zniattia-psykhoemotsiynoho-napruzhennia/
https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/navchalni-programi/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y2IrU6Fk_02Lsg7qRTMyQTgLiGsQf8Po/edit#gid=176908060
https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/view
https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/normativna-baza/zakonodavchi-akti-shhodo-protidiyi-torgivli-lyudmi-seksualniy-ekspluatatsiyi-ta-nasilstva/


 Перелік напрямів лекцій, курсів (спецкурсів),
практичних занять, тренінгів щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ІППО щодо
запобігання та протидії насильству

 Перелік напрямів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо запобігання і протидії
домашньому насильству

 Перелік професійного інструментарію фахівців
психологічної служби у системі освіти України

 Перелік сучасних наукових досліджень (тем),
затверджених вченими радами університетів щодо
протидії та запобігання насильству

 Матеріали для використання в роботі працівниками
психологічної служби

 Безпека в інтернеті. Матеріали і ресурси
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https://drive.google.com/file/d/1NLpqnRExNyVE_k0MKeMoCgHLiTmBHNnu/view
https://docs.google.com/document/d/1O1SSsBDmMpj0_0URm9rjgYyJ7MX-oufoPt8B8PCVnl0/edit
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://drive.google.com/file/d/1fPWxoojT0iqlR-oOijKRIfARb1aWBEQd/view
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/
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https://www.facebook.com/groups/41

1828702497673
Психологічний супровід та соціально-педагогічна

робота

e-mail: psycho-logos@ukr.net

044 248 21 95
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https://www.facebook.com/groups/411828702497673
mailto:psycho-logos@ukr.net


Дякуємо за увагу!


