
 
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 
 

11.03.2022 № 01/03-56 Директорам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно -

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних 

центрів, директору санаторно-оздоровчого 

центру соціальної реабілітації, 

загальноосвітньої школи-інтернату 

 

Шановні колеги! 

Ми зараз живемо в час війни та тотальної небезпеки! Під час війни 

складно, але дуже важливо зберігати спокій, не піддаватися паніці, 

накопичувати сили й енергію, щоби берегти рідних людей і свою країну. 

 

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби системи освіти (далі – Центр) інформує вас, що з 24.02.2022 року 

колектив Центру працює в дистанційному режимі, активно надаючи 

інформаційну, методичну та практичну підтримку щодо реагування під час 

війни та бомбардування, а саме: 

 

1. Надає психологічну допомогу дистанційно або в реальному режимі там, 

де це є можливим, враховуючи той факт, що багато хто з людей 

почувається приголомшеним та розгубленим, в результаті дорослі й діти 

відчувають страх, тривогу, заціпеніння або відчуженість. У кризових 

ситуаціях деякі люди стають особливо вразливими, а отже, їм може 

знадобитись додаткова допомога.  

 

Звертаємо увагу, що кожен з вас може, за необхідності, звернутися до 

фахівців Центру та отримати підтримку, відповіді на ваші запитання, 

пораду та допомогу  https://dnmcps.com.ua/komanda! 

mailto:dnmcps@ukr.net
https://dnmcps.com.ua/komanda
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2. Продовжує працювати в складних умовах над створенням та 

розміщенням циклу відеоматеріалу, буклетів, плакатів, постів з 

метою: 

-  надання інформаційної та методичної підтримки фахівцям 

психологічної служби; 

-  інформування пересічного громадянина, дитячого і дорослого 

населення щодо реагування під час війни та бомбардування. 

  

3. Рекомендує керівникам - за можливістю - всі матеріали:  

- завантажувати й викладати на офіційних сайтах своїх міст, 

районів, територіальних громад, відділів освіти, закладів освіти; 

- використовувати та розповсюджувати актуальну та корисну 

інформацію з надання першої психологічної допомоги, першої 

медичної допомоги та ін. серед фахівців психологічної служби 

області, педагогів, здобувачів освіти, батьків в групах Viber, 

Facebook та інших інтернет-ресурсах. 

 

4. УВАГА! Матеріали Центру (буклети, плакати, відео, інформація щодо 

роботи гарячих ліній) додаються до листа КЗ ДНМЦ ПС від 11.03.2022. 

 

5. Рекомендує за необхідністю використовувати та розповсюджувати 

інформацію щодо роботи гарячих ліній, враховуючи що в умовах, які 

склалися, ми бачимо великий попит на психологічні послуги, але низьку 

поінформованість людей про те, де їх отримати. Тому, звертаємо увагу, 

що лінії психологічної підтримки продовжують працювати: 

конфіденційно, анонімно, цілодобово, безкоштовно з будь-якого 

оператора. 

 

Поширюйте цю інформацію, щоб забезпечити доступ до послуги 

всім, хто потребує (розділ «Гарячі лінії»). 

 

6. Висвітлює активно та систематично на сторінці у Facebook «Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи 

освіти» корисну та актуальну інформацію. Просимо долучатися до 

групи у Facebook, підтримуючи зв'язок  із професійною спільнотою 

Донецької області, а також  всієї України та поза її межами. 

https://www.facebook.com/groups/273346713875356 

 

https://www.facebook.com/groups/273346713875356
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Інформуємо про те, що починаючи з 24.02.2022 до групи долучилися 

понад 500 фахівців психологічної служби, педагогів, батьків зі всієї 

України для отримання професійного інформування, підтримки та 

допомоги! Запрошуємо! 

 

7. Рекомендує інформаційну, методичну та практичну підтримку особливо 

тим, у кого були перебої з інтернетом: 

 

 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 

 Запис вебінару Галини Нетлюх «Перша психологічна допомога»: 

https://youtu.be/BCizv3B3PYQ 

 Навчальні матеріали 2014 р. – «Діти і війна: навчання технік 

зцілення» - там є описи технік і багато цінних ресурсів про те, як 

допомогти дітям пережити психотравмуючі події війни: 

 «Посібник»: https://i-cbt.org.ua/.../2022/02/Dity-i-viyna_posibnyk.pdfі 

 «Робочий зошит»: https://i-cbt.org.ua/.../02/Dity-i-viyna_robochyy-

zoshyt.pdf 

 Переклад міжнародного посібника з першої психологічної допомогти – 

техніки і вправи, як надавати психологічну підтримку в кризових 

ситуаціях: https://i-cbt.org.ua/.../persha_pcychologichna_dopomoga... 

 Як підтримати дітей в цей непростий час 

війни: https://drive.google.com/.../1K.../view... 

 Навчальний вебінар з екстреної та першої психологічної допомоги 

евакуйованим: https://1drv.ms/v/s!Ag8-

oYSikRJugl_8_eCm0bqf6p51?e=YrkqZN  

 

8. Рекомендує 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 

https://www.youtube.com/watch?v=AwYQyFZdbv8&t=128s&fbclid=IwAR1h2W6WppS4xWfR7m3m9Rg-bLy1pO5KdYW5UHti7u50gBWYBZ9R1Adb3YI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS3m00j4Has8%26t%3D75s%26fbclid%3DIwAR3CZQLTAOt4BfQu3cBG4eQknIlBQmmh2YA57YGSGEV510J0Q9QR823G4aE&h=AT21kIkWXqd8pyx-0sZ6honM4O4Ipg4_jPNasotEvMZFvrXBSyAWr6hStk5OcFMXcn1zv3j1WsArrNcYtqtUF6_QQhZq1hlwBHVyXItj2fR0s7c3Qv-xjPwiwsVfmxb20gjb&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1vj55YLpth8BE6okUfnVTGvVkCPkfZlOsR5-C295-BSlTh4iZm1V5rUVsWXdUhZfJ59RpTo9-G8m7S7E5oaJ2VunmHRkWwH3MikB5L5VC0kuGm41fjzcLF_yzViOQCDZ5hMQ-v0uHyoPxeNHiu846PTIGn4s1D8sS4_qdt0hCMnLy1dUFHt8a0vyquTi1RUhDM7LqB5ISDqAfTbIs0_UxyRiW3-bdcv18Sm1ab6A
https://www.youtube.com/watch?v=FnjGLQt3nQ8&t=102s&fbclid=IwAR109ueHBclaV3XiT8M6mTEQOJ9XMswNv1nJln5gOtz6AFOYdFQw3XmR_QA
https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E&fbclid=IwAR0y1UW-UAZSsmVz6xgjdYPMfZrOnh8j8hrIg2JNIVymNulsphO17L6d4J8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBCizv3B3PYQ%3Ffbclid%3DIwAR1JqccTyyE3UFougbe7Q45AF7sP7gnnLixug_uTdhLBnnoXJEb64cyo8tw&h=AT11NBHV__Bad-Ra7PFUdWbO9W-iw7LWC92z2aFtheOUtvhxROXGbB7l8xgW2B16uW5BQO7BUUHXSlZjYz4d0l0Rs51hl0j_NjtA0zs2hyN2lt7lcgdMf0AOZfxuIHzczxso&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2nE9AmXMzq-Ml6QW0n_8CsFX0rjZH-EEXWexzFXSymrK9PB5agtgCkEsz-QfwDzERoaqd1vjM4zcDBVus-KQ9FBLV9g3Hs6XZl1Bfds6aMCfE08aJnh1n-nJXqTT8Lz9AJqp7OMw9GZTBinSgX9H-U7vN1j0UEJ8CFp_D5BtJTfQt13gv0WxDE0F2oHLqUSH0iR7Nzz0ogchEnSg
https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/Dity-i-viyna_posibnyk.pdf?fbclid=IwAR245TBIJ0v42dzRDaeBJJgZv1uVB3eoKBS3ephFfa5_daMjZ1aDHk1DS4M
https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/Dity-i-viyna_robochyy-zoshyt.pdf?fbclid=IwAR2wP47JBv2546F8i2H_0EcWjzDP0bA9ix-jX737hqh-RLxm-qR-XH8wJfI
https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/Dity-i-viyna_robochyy-zoshyt.pdf?fbclid=IwAR2wP47JBv2546F8i2H_0EcWjzDP0bA9ix-jX737hqh-RLxm-qR-XH8wJfI
https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf?fbclid=IwAR079tadZ1PYfLNV9sOToxXaYQAvpwX8cAle07RBSz2eVwAtWuqkKs0cWDA
https://drive.google.com/file/d/1K-avjnQPJ4x6C3yqOVruPVKN2Dtz4CTC/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1yAy69gMQNfU_23H06gfMCs7xSFbPX331K_ZhVTRr2TrEikiHyXTpher4
https://1drv.ms/v/s!Ag8-oYSikRJugl_8_eCm0bqf6p51?e=YrkqZN
https://1drv.ms/v/s!Ag8-oYSikRJugl_8_eCm0bqf6p51?e=YrkqZN
https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk&fbclid=IwAR079tadZ1PYfLNV9sOToxXaYQAvpwX8cAle07RBSz2eVwAtWuqkKs0cWDA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx1sI1kvLrxo%26fbclid%3DIwAR0dbRMghDFTXEdGFXmXyQNNX__lXtDZBeaas6BaYitOr0vmzavNclGIy-c&h=AT3zDgjauPR9dWCQy4jUOH4fau6wPL7YHzpxlYPzTNPkNl7ydNcIBhRbEqPLRi_hMC8mZ6SAmogZ12j0AhZdLcJsUA7DvZIAupvaTeNrNd90O32Kp_715HZUSMaX-d74Pyep&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LKxoTaul0GB1Ivd107rOsQLKbYsm1lflKtVmTNTodTOEjr7ji6oWXprLcsmZkAOsL17yRTHfHukFc94W2s0ahtsiQXTSgwmV9APO6mHgF_A_gsbsngR-qzq8GR_FyynkduU4-Tvw5A5vlcHnmo9rO7aGDoJKwSqMI1KSU1JvL8YH48WFLqX9K_3FlfFP690S1nkX1FuM2n3lndw
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 «Робота з почуттям вини» (Ганна Дудник, Одеса) 

https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c 

 «Техніка терапевтичного теппінгу» (Ганс Герман) 

https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak 

 

9. Рекомендує  ПОСІБНИКИ: 

 Оновлений навчально-методичний посібник «Безпечний простір» 

https://lib.iitta.gov.ua/726885/1/посібник%20для%20психологів_202

1.pdf?fbclid=IwAR2_bmpT428S0LJ2jndw5P9scEiGIP-lnxxzUnoPe-

sfOuHPfV588R-annQ 

 «Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і 

сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах 

внаслідок військових дій». Практичний посібник за загальною 

редакцією В.Г.Панка, І.І.Ткачук 

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf 

 «Важливі навички в період стресу» Ілюстроване керівництво 

https://drive.google.com/.../13yQJO90WjUyIODwBsAT.../view... 

 «Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в 

умовах бойових дій» Методичний 

посібник https://drive.google.com/.../1yEuN9bbQsTaoSEAhJGO.../vie

w... 

 

10. Підтримуємо один одного, включаємо всі засоби саморегуляції! 

 

Ми хвилюємось за кожного з вас та завжди на зв’язку! 

Всім нам Божої підтримки! Віримо, що ми скоро зустрінемося! 

Бережіть себе та своїх рідних! 

 

 

З повагою, в.о. директора                      Н.В.Лугінець 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c&fbclid=IwAR1vXOWgNO-Mb4mBaS1uYFCtDdblmfgGKIYXKiM-NXcGbn6fkRU2dmAy0t8
https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak&fbclid=IwAR1h2W6WppS4xWfR7m3m9Rg-bLy1pO5KdYW5UHti7u50gBWYBZ9R1Adb3YI
https://lib.iitta.gov.ua/726885/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2_2021.pdf?fbclid=IwAR1INZcIFlmixIPhDvCE04ck5ySJ300PdNUSEpg1WWZp0WehNurkoWpkCxM
https://lib.iitta.gov.ua/726885/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2_2021.pdf?fbclid=IwAR1INZcIFlmixIPhDvCE04ck5ySJ300PdNUSEpg1WWZp0WehNurkoWpkCxM
https://lib.iitta.gov.ua/726885/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2_2021.pdf?fbclid=IwAR1INZcIFlmixIPhDvCE04ck5ySJ300PdNUSEpg1WWZp0WehNurkoWpkCxM
https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf?fbclid=IwAR2S7mmMOd_Jc65xJECyQ_6Y1UUC5KOC1N2iS8wc4-nz3UAmx_WuxVuvgUM
https://drive.google.com/file/d/13yQJO90WjUyIODwBsATR4y9hWHXkO_ud/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3qP3phLMofKSDc78YmMys2Z0OArvQi23i8gasfcV4JQug3oHZgFnkVviI
https://drive.google.com/file/d/1yEuN9bbQsTaoSEAhJGOtsiYX4t1a_qr5/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0oqw72HO5n4Ny_RQ7B6WYiJNmzWaD3BiQjQEqhW7TffPAbjAHP851mBfk
https://drive.google.com/file/d/1yEuN9bbQsTaoSEAhJGOtsiYX4t1a_qr5/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0oqw72HO5n4Ny_RQ7B6WYiJNmzWaD3BiQjQEqhW7TffPAbjAHP851mBfk

