
Особливості навчання  та 
психологічна підтримка дітей у 

період війни 

Д
іт
и

 і в
ій
н
а 



«Особливості дистанційного навчання. 
Можливі причини та шляхи вирішення» 

«Особливості дистанційного навчання та 
спілкування вчителів у період війни» 

 
 
 
 

Батьки 

«Рівень ситуативної  та особистісної 
тривожності» 

 
 
 
 

Учні 

 
 
 
 
 

Вчителі 

Анкетування учасників освітнього 
процесу. 



Результати анкетування 

Учні 1 Вчителі 2 Вчителі 3 

Проблема психологічного стану 
дитини в умовах війни 

Професійне вигорання педагогів 
Велика кількість документації 



4 Батьки Батьки 5 6 Батьки 

Результати анкетування 

Забезпечення 
підручниками 5 кл 

НУШ 

Використання ел. 
документації. 
(ел. класний  

журнал) 

Створення 
власних 

відеоуроків 



7 8 

Батьки Батьки 

Велика кількість домашніх завдань Практичне навчання щодо алгоритму дій під 
час повітряної тривоги, небезпечної ситуації. 

9 
Батьки 

Сучасне оснащення навчальних кабінетів 



Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу 

Психологічні порадники 

Практики, діагностика 

Просвіта, профілактика 

Ігри, вправи для емоційної 

регуляції. (Відео уроки) 

Ведення блогу 

Консультації 

Корекційно-розвиткові зан. 

Корисні ресурси 

Самоосвіта, навчання 



 
Як організувати психологічний 
супровід освітнього процесу в умовах 
війни? 



Промоція психічного 
добробуту- навчання 

емоційній грамотності і 
навичкам комунікації, 

навчання технікам підтримки 
власного здоров’я. 

Превенція психічних розладів- 
навчання про стрес, симптоми 
та ознаки стресу, методи 
самодопомоги, розвиток 
емоційно-соціальних навичок. 

. 

Допомога і підтримка - 
психологічна допомога, 
(навички психологічного 
відновлення) 

. 

Перенаправлення- до 
вузькоспеціалізованих 
фахівців  

1 2 3 4 

Забезпечення підтримки психологічного 
добробуту в Новогуйвинському ліцеї 
імені С. Процика 



Континуум психологічного здоров’я 

Нормальні зміни настрою, 
нормальний режим сну, 
добре фізичне самопочуття, 
енергія, працьовитість, 
соціальна активність 

Тривога , гнів, постійний 
сум, безнадія, порушення 
сну, сон без відпочинку, 
велика втома, зниження 
якості роботи, відмова від 
контактів 

Знервованість, 
дратівливість, сум, 
складнощі зі сном, втома, 
зниження енергії, зниження 
соціальної активності 

Надмірна тривога, 
депресивний настрій, 
неможливість спати. 
Виснаження, фізична 
хвороба, неможливість 
виконувати роботу, ізоляція, 
уникання соціальних подій Добре 1 

 
Погіршене 3 

 

Вразливе 2 Розладоване 
4 



5 

Самодопомога 

Промоція 
психічного 
добробуту 1 

Спілкування в групах 

Превенція 
психічного 
добробуту 1 

 

Підтримка вчителів 

Допомога і 
підтримка 2 

. 

Психолог та соц. педагог 
Психологічна 
підтримка 3 

Адміністрація  
Перенаправлення. 4 

1 
2 

3 
4 

Піраміда психологічного добробуту  
Новогуйвинського ліцею  

імені Сергія Процика. 



Самодопомога 
Методи і засоби режиму дня, 

навчання, праці, особиста гігієна, 
режим харчування використання 

природних факторів, 
загартовування, хоббі. 

(прогулянки лісом, парком, 
перегляд кінофільмів, заняття 

улюбленими справами 
(малювання, вишивання…), 
вживання улюбленої їжі 

(Смаколики), сон, проведення 
часу з друзями, побути на самоті, 

прослуховування музики….) 

1 

Підтримка вчителів 
Класні години, години 
спілкування, семінари, 

вибінари, курси, практикуми, 
тренінги…. 

3 5 

Переадресування 
Перенаправлення до 
вузькоспеціалізованих 

фахівців. 

Методи психологічного 
добробуту 

Спілкування в групах  

(за інтересами (гуртки) 
Танці, плавання, футбол, 
театральні студії, художні 
студії, факультативи з 

психології…… 

2 

Психологічна підтримка 
Практики, консультації, ігри, 
психологічний порадник в 
Класрумі, корекційно-

розвиткові заняття, ведення 
блогу, відео заняття, 

психологічні хвилинки, 
діагностування (за потребою) 

4 



Творчий 
підхід 



Семінар практичних психологів 
Перша психологічна допомога (обмін 
досвідом). 
Elaborate on what 

you want to discuss. 
Elaborate on 
what 

you want 
to 
discuss. 

Методи психологічної підтримки 



Блог практичного 
психолога 
Новогуйвинського 
ліцею 

https://psihologijasidoryk.blogspot.com 

https://psihologijasidoryk.blogspot.com/


Хвилинки психології 

0-02-05-900ae522da64dd224aea509bcb1a28bb21fcfa7b310530354ca485d5a08f4de2_722cde3bbb5cf8aa.mp4
0-02-05-b85f6eb272a745afa4c98b667c4c02a62b01c94dac768971faa48823f6409a89_d8e73946904f97af.mp4
0-02-05-cec8037cf3f105bd5bc6f444c9560fd47b854a6975adebe614f25b271882c561_97445c0f2adb491a.mp4


Психологічний порадник 1-11 
класи 

 

9-11 класи 

Elaborate on what 
you want to discuss. 

5-6 класи 

Elaborate on what 
you want to discuss. 

1-4 класи 

Elaborate on what 
you want to discuss. 

7-8 класи 



Психологічні хвилинки 1-4 клас 

Add a main point 



Психологічна просвіта 

Add a ain point 

Add a main point 

Add a main point 



Вчителі                    Батьки                               Учні 

Онлайн консультації, очні                   Онлайн, очно                    Онлайн, очно 

                                    

Консультації 



Корекційно-розвивальні 
заняття (онлайн, очно) 



Анкетування 
(гугл форми) 

Elaborate on what you want to discuss.  



А як щодо порад? 



Психологічні 
поради 
1. Практикуйте позитивну розмову  
2. Читайте книги 
3. Слухайте музику 
4. Проводьте час з (хатньою) 
твариною 
5. Знайдіть нові інтереси 
6. Співчувайте самому собі 
7. Отримайте доступ до 
психотерапії, лайф-коучінгу або 
консультуванню. 
8. Опануйте нові навички 
9. Приділяйте час саморефлексії 
10. Висловлюйте вдячність 
 



Психологічні 
поради 

11. Проводьте час на природі 
12. Знаходьте позитивний сенс у 
негативних подіях 
13.Посміхайтесь 
14. Радійте 
15.Визнайте, що перебуває під Вашим 
контролем, а що ні. 
16.Вміло використовуйте електроніку та 
технології та вмійте від них відключатися. 
17. Ведіть щоденник 
18. Малюйте 
19. Спілкуйтесь з близькими людьми, 
рідними, друзями. 
20. Спробуйте опанувати, навчитись 
справі, якої раніше не виконували. 
 
 



Вправа 

Include a credit, citation, or supporting message 

https://psihologijasidoryk.blogspot.com 

https://psihologijasidoryk.blogspot.com/


 

 

Здорова людина – найдорогоцінніший 
 здобуток природи. (Т. Карлейль)  


