
Чи є у вільному доступі? 

навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в 

умовах бойових дій» та Методичні рекомендації до цієї програми, поширено кращі практики 

психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і 

збройних конфліктів, а саме: «Стрес як ресурс», «Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей 

у кризових ситуаціях: практикум», «Особливості організації дистанційного навчання під час воєнного 

стану», «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення 

воєнних дій», «Самодопомога в умовах стресу», «Долоньки миру» тощо. 

 

Курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього 

процесу під час та після завершення воєнних дій» розміщено на порталі Всеукраїнського проєкту з 

профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» Міністерства освіти і науки України 

www.hryoutest.in.ua. 

 

► 30 онлайн-семінарів для фахівців психологічної служби щодо психологічної допомоги учасникам 

освітнього процесу:  

– «Казкотерапія в роботі психолога» (https://youtu.be/PikGps6oGqU).  

– «Запобігання та протидія проявам домашнього насильства: діяльність закладів освіти. Системний 

підхід» (https://youtu.be/wb0_h4FUdB8).  

– «Сила і руйнівна дія страхів. Частина ІІ» (https://youtu.be/aX9UPFgtcvw).  

– «Вплив психологічної травми на тіло людини» (http://youtu.be/npITLw4s20Y).  

– «Сила і руйнівна дія страхів» (https://youtu.be/ZXYqZIT0VVU).  

– «Сексуальне насильство, як воєнний злочин. Психологічний аспект надання допомоги 

постраждалим» (https://youtu.be/_Flb_MuiMbU).  

– «Мандала в роботі психолога» (https://youtu.be/WPhboj67AI4).  

– «Конфлікти у школі, які виникають між вчителями і учнями. Впровадження відновного підходу в 

освітній процес» (https://youtu.be/-p7JHp1DsIc).  

– «Дозволь собі бути щасливим» (https://youtu.be/F0vuS2vnf28).  

– «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в 

період війни» (https://youtu.be/bgZP2qUlIKs).  

– «Депресія і агресія – дві сторони однієї медалі» (https://youtu.be/GRkfNqvToxM).  

– «Психосоматика у дітей та дорослих» (https://youtu.be/1AW_wFjF4uQ).  

– «Експрес-техніки зняття психоемоційного напруження» (https://youtu.be/ Gx_J86bTajo).  

– «Поняття психології травми» (https://youtu.be/IuQyszcequQ).  

– «Надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу в період військових подій. 

Практичний досвід Луганської області» (https://youtu.be/0_Cpl3QrgYI).  
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– «Психосоматичні розлади та емоції нашого тіла у дні війни: як допомогти дитині. Арттехніки та 

вправи» (https://youtu.be/hu4lW90C7zQ). 

– «Тіло та емоції як інструменти допомоги в роботі фахівців психологічної служби у системі освіти 

України» (https://youtu.be/c4GWujlaC0Q).  

– «Як надавати психологічну допомогу і залишатися в ресурсі» (https://youtu.be/ n2cMi1nxaQQ).  

– «Арт методики в кризових інтервенціях з дітьми» (https://youtu.be/-232e6-GYBs).  

– «Практичні вправи та техніки для дітей при психотравмуючій події» – 

(https://youtu.be/geMAvkBR2K8).  

– «Резилієнс і травма. Практика організації роботи в закладі освіти з дитиною, яка пережила 

травмуючу подію» (https://youtu.be/wEP1j8xNFkw).  

– «Базові основи формування резилієнс (життєстійкості) у дітей» – (https://youtu.be/Js8DXaEbNwY).  

– «Кризове консультування для фахівців психологічної служби освіти в Україні. Частина 2» 

(https://youtu.be/UyHUk_FFBa0).  

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

(https://youtu.be/N2H9Ly7aOnE).  

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

(https://youtu.be/l_a1NBhztOs).  

– «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» дій» (https://youtu.be/mj0iRXkjGR8).  

– «Ресурсні стани. Відновлення психолога після роботи з клієнтами, які проживають кризи, втрату та 

горе» – «Психолог – світлячок. Ліричні теревені» (https://youtu.be/Xg48_ Wv0DVY).  

– «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни» (https://youtu.be/B6itRjG558o). 

– «Відновлення психолога після роботи з клієнтами, які проживають кризи, втрату та горе» 

(https://youtu.be/8f_gSC6qqlk). 
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