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25.03.2022 № 01/03-62 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 

Про онлайн навчання 

працівників психологічних  

служб системи освіти   

Донецької області 

 

Шановні колеги! 

 

Наразі Україна та всі, хто проживають на території нашої країни, 

переживають кризу. Перед практичними психологами та соціальними 

педагогами, фахівцями, які працюють з дітьми та дорослими, постає безліч 

питань, з якими дехто стикається вперше. Також виникає потреба 

адаптувати знання та практику, що застосовувалися і спрацьовували у 

мирний час, - до реалій війни. 

Донецький  обласний навчально-методичний  центр психологічної служби 

системи освіти пропонує запис циклу онлайн вебінарів, щоб мінімізувати 

для фахівців, які в цей час комунікують та надають допомогу дорослим і 

дітям, і також переживають травматичний досвід, ризик щодо  

 вторинної травматизації;  

 емоційного та професійного вигорання в умовах війни. 
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Навчання організоване ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у 

співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) для фахівців психологічної служби системи освіти щодо  

 психологічної допомоги;  

 технології консультування;  

 терапії під час переживання втрати; 

 відновлення психолога після роботи з учасниками освітнього 

процесу, які проживають горе. 

 

 Навчально-профілактичні онлайн семінари орієнтовані та спрямовані 

на: 

 формування базових умінь, навичок та компетентностей фахівців 

освітньої й соціальної сфери з питань психолого-педагогічного та 

соціального супроводу дітей, їх сімей в умовах надзвичайних ситуацій 

(зокрема, війни); 

  емоційну та фахову підтримку фахівців, збереження та відновлення 

вашого ресурсного (емоційного і професійного) стану; 

 ознайомлення фахівців з методиками, техніками, методичними 

матеріалами, які будуть корисними для подальшої роботи з дітьми, 

батьками, фахівцями. 

Перелік навчально-профілактичних заходів. 

1.Цикл вебінарів щодо «НАДАННЯ ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ДІТЯМ ТА ДОРОСЛИМ. 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  

06.03.2022- https://www.youtube.com/watch?v=fqKGRS4vHzI&t=5s 

07.03.2022- https://www.youtube.com/watch?v=qdS2QKV981Q&t=83s 

08.03.2022- https://www.youtube.com/watch?v=lEnV4Q5F2DU&t=103s 

09.03.2022- https://www.youtube.com/watch?v=Hmj-mn4s92k 

13.03.2022 - https://www.youtube.com/watch?v=-CFvKNH-JmM&t=97s 

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
https://www.youtube.com/watch?v=eSnxW3hMV2E
https://www.youtube.com/watch?v=fqKGRS4vHzI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qdS2QKV981Q&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=lEnV4Q5F2DU&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=Hmj-mn4s92k
https://www.youtube.com/watch?v=-CFvKNH-JmM&t=97s
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20.03.2022 - https://www.youtube.com/watch?v=G1Se-inKFSY&t=17s 

 Безкоштовна психологічна допомога  - 

https://www.sablinatz.com/dopomoga  

https://www.youtube.com/channel/UCLr1SrLG0QzfxZ2oq1ghVgA 

 

 Вправа «Безпечне місце» - 

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

 

2.Вебінар  на тему  «ЯК ГОВОРИТИ З ДИТИНОЮ ПРО ВІЙНУ. ТЕХНІКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТИНІ» 

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

  Розглянути наступні питання: 

1. Реакції дітей на стресову ситуацію. 

2. Перша ментальна допомога дитині на стресову ситуацію. 

3. Принципи реагування в кризовій ситуації. 

4. Практики стійкості. 

 

3.Вебінар на тему «КРИЗОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 

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

 Розглянуті наступні питання: 

1. Етапи надання психосоціальної допомоги. 

2. Основні етапи першої психологічної допомоги. 

3. Реакції психіки та нервової системи на травмуючу подію. 

4. Кризова інтервенція. Модель BASIS. 

5. Етапи кризової інтервенції. 

 

4.Тренінг від ізраїльських фахівців з Відділу Спеціальної Освіти 

Міністерства Освіти Ізраїлю  на тему «ДОПОМОГА ДІТЯМ З 

СПЕЦІАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 

https://www.youtube.com/watch?v=utONaki-Mmo 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Se-inKFSY&t=17s
https://www.sablinatz.com/dopomoga
https://www.youtube.com/channel/UCLr1SrLG0QzfxZ2oq1ghVgA
https://www.youtube.com/watch?v=yK_mNQkHaBI
https://www.youtube.com/watch?v=l_a1NBhztOs
https://www.youtube.com/watch?v=N2H9Ly7aOnE
https://www.youtube.com/watch?v=utONaki-Mmo
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5.Вебінар  на тему «ПЕРВИННА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЮТЬ  У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»  

https://www.youtube.com/watch?v=ptgi8K32y3c 

 

6.Вебінари  від ГО «Інститут психології здоров’я» на актуальні теми:  

 «ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА»  

https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk 

 «РОБОТА З ВТРАТОЮ: ПЕРШИЙ ПЕРІОД»  

https://www.youtube.com/watch?v=x1sI1kvLrxo 

 «РОБОТА З ПОЧУТТЯМ ВИНИ» 

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

 «ТЕХНІКА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ТЕППІНГУ» 

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

Просимо керівників  поширити інформацію про онлайн навчання для 

фахівців психологічної служби Донецької області.  

Про всі наступні навчальні заходи ми своєчасно інформуємо в групі 

https://www.facebook.com/groups/273346713875356 «Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти. 

Психологічна служба Донеччини», в вайбер групах відповідних категорій 

фахівців служби та інших інтернет-ресурсах. 

Навчатися і навчати під час війни складно. Але це те, що зараз вкрай 

потрібно дітям і країні. 

Бережіть себе та своїх рідних! 

 

 

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