
Корисні посилання для педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти та батьків вихованців   

в умовах воєнного стану 
 

Дорогі друзі, колеги! Працюємо у надзвичайно складний для нашої 

країни час. Робота кожного з  нас є маленьким внеском та кроком до нашої 

спільної перемоги. Пропонуємо до вашої уваги добірку корисних матеріалів 

для роботи з дошкільниками, їх батьками, а також для загальної підтримки 

дорослих та дітей.  

МОН запускає інформаційну 

кампанію про те, як заспокоїти 

дітей під час війни 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapuskaye-

informacijnu-kampaniyu-pro-te-yak-

zaspokoyiti-ditej-pid-chas-vijni 

Як підтримати дитину, якщо ви 

опинились у зоні активних 

бойових дій 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/safety-

backpacks-and-ways-to-reduce-stress  

Рекомендації для населення під 

час воєнного стану 

https://phc.org.ua/news/rekomendacii-dlya-

naselennya-pid-chas-voennogo-stanu  

Як надавати першу 

психологічну допомогу? 

https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-

z-psihologichnoi-dopomogi  

Правила поведінки в укритті 

 

https://phc.org.ua/news/pravila-povedinki-v-

ukritti  

Як швидко заснути, коли ви 

тривожні і вам важко 

розслабитися 

https://phc.org.ua/news/yak-shvidko-zasnuti-

koli-vi-trivozhni-i-vam-vazhko-rozslabitisya  

Як поводитися на блокпостах з 

перекладом на жестову мову 
https://www.youtube.com/watch?v=-

YPGsjyjqQI  

Як перевірити правдивість 

джерела інформації 

 

https://www.pedrada.com.ua/article/3025-yak-

perevriti-pravdivst-djerela-nformats  

Як подбати про дитину, якщо 

ви знаходитеся з нею в укритті 
https://www.youtube.com/watch?v=VpJXr3U

XCvo&list=PLFVSJgZgf7h8rXg9TTyevxZkdf

xAQXodS&index=3  

Як впоратися із «провиною» 

вцілілого 

https://moz.gov.ua/article/health/jak-

vporatisja-iz-provinoju-vcililogo 

Поради психолога при  

стресових станах 

https://drive.google.com/file/d/1LLaTABR9Pr

HXAlQZiBVce_irHdhF4JBA/view?fbclid=Iw

AR3KoI5aOp73mxMJvBUezx8PVl_gj2Idc37

BSlSwy0_7trSSzJEiOwwvCR0  
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Правила підтримки, якщо 

родина евакуюється з дитиною 

https://www.youtube.com/watch?v=8ml9RPFu

n7s&list=PLFVSJgZgf7h8rXg9TTyevxZkdfx

AQXodS&index=5  

Для тих, хто приймає 

емігрантів і переселенців, для 

допомоги в адаптації 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXnS_T5

JD5s&list=PLFVSJgZgf7h8rXg9TTyevxZkdf

xAQXodS&index=7  

Якщо батько чи мати захищає 

країну 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_G3Iagdb

UM  

Для тих, хто зараз в дорозі, хто 

емігрує, хто покинув свої міста 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNM2r0g

lMm8&list=PLFVSJgZgf7h8rXg9TTyevxZkd

fxAQXodS&index=5 

 

Як подбати про дитину, якщо 

ви знаходитеся з нею в укритті 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpJXr3U

XCvo&list=PLFVSJgZgf7h8rXg9TTyevxZkdf

xAQXodS&index=2 

 

7 порад, як підтримати дитину 

в дорозі від ЮНІСЕФ 

 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/how-to-

support-a-child-on-the-road  

Поради від захисника України: 

МОН розробило інформаційний 

комікс для дітей у воєнний час 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-

zahisnika-ukrayini-mon-rozrobilo-

informacijnij-komiks-dlya-ditej-u-voyennij-

stan 

Розкажи мені — безкоштовна 

інтернет-платформа для 

психологічних консультацій.  

Анонімна психологічна 

підтримка 24/7. 

https://tellme.com.ua/  

 

 

Онлайн-школи та платформи для навчання та розвитку 

Онлайн-садок НУМО – 

спільний проєкт ЮНІСЕФ та 

Міністерства освіти і науки 

України. Це розвивальні 

відеозаняття для дітей 3-6 

років. 

Перший випуск вже доступний до 

перегляду на платформах 

ЮНІСЕФ: https://bit.ly/3MNli0t та MEGOG

O: https://megogo.net/ua/view/18037755 

Платформа розвитку 

дошкільнят НУМО 

https://numo.mon.gov.ua/  

 Learning.ua  Онлайн платформа 

для розвитку дітей 

https://learning.ua/  
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(інтерактивні вправи, цікаві 

завдання) 

Платформа «Розвиток дитини».  

7700 практичних завдань для 

всебічного розвитку дітей 

https://childdevelop.com.ua/  

Віртуальна школа від 

видавництва «Ранок». 

Підготовка до школи (0 клас). 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/  

«Освітній фронт».  GlobalКids - 

це інноваційний освітній 

простір, орієнтований на 

всебічний розвиток дитини. 

Підготовка до школи - 0 клас. 

https://globalkids.ua/osvitniy-front-

globalkids/?fbclid=IwAR1Uyi9EVVEKs8hfX

N1_LJkmEoAJM7wMbiELx92xWh6O8ogJlU

lgaYJn5P8 

 

Система освіти дітей раннього 

та дошкільного віку 

"Mr.Leader"  

https://mr-leader.com/ua/programa-mrleader 

 

«Мистецтво для початківців» 

Курс  для знайомства з 

найкрутішими художниками в 

історії (від 5 до 10 років)  

https://art4kids.com.ua/course/mistectvo-dlya-

pochatkivciv  

 

Дозвілля та розваги 

Телеканал «ПЛЮС-ПЛЮС» – 

анімаційний, розважально-

пізнавальний телеканал. 

Можна дивитися програми за 

розкладом, а ще виконувати цікаві 

завдання. 

 https://plus-plus.tv/1plus1video  

 

ПЛЮС-ПЛЮС – розважально-

пізнавальний телеканал для сімей 

з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

https://www.youtube.com/c/plusplustv/abou

t 

 

Радіо хвиля авторських казок 

українською мовою для дітей 

https://kazky.suspilne.media/online.php  

10 мультфільмів, які навчать 

дитину мріяти та не здаватися 

https://dytyna.blog/10-multfilmiv-yaki-

navchat-dytynu-mriyaty-ta-ne-zdavatysya/ 

Мультики, книги, казки, що 

допоможуть відволікти дітей під 

час перебування в укритті 

https://dytyna.blog/multyky-knygy-kazky-

shho-dopomozhut-vidvolikty-ditej-pid-chas-

perebuvannya-v-ukrytti/ 

Безкоштовні розмальовки на тему 

―Правила гігієни‖: 10 шаблонів в 

одному файлі  

https://mamabook.com.ua/bezkoshtovni-

rozmalyovku-gigiena-10/  
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Аудіоказки українською https://oll.tv/uk/kids_audio-tales 

Конкурс дитячих малюнків 

«ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ...» 

 https://vseosvita.ua/no-war  

Мультфільм від ЮНІСЕФ 

Україна «Про мінну безпеку: 

лісовий скарб» 

https://www.youtube.com/watch?v=V5JZW

I8TrEY 

 

14 дитячих документалок, які 

сподобаються їм більше за 

мультики 

 

https://dytyna.blog/14-dytyachyh-

dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-

bilshe-za-

multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOP

KpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-

VFQaCOanoaYWtbFzY 

Ігри для зняття стресу у дітей 

 

https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattya-

stresu-u-ditej/ 

 

Для батьків  

«П’ять мов любові у спілкуванні з 

Вашою дитиною». Ресурси 

позитивного батьківства від 

ЮНІСЕФ 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/f

ive-love-languages-in-communication-with-

child  

«Лайка та діти». Чому зараз 

можна те, що забороняли раніше 

https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-

ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-

zaboronialy-

ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy

8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gq

MnwtyayE  

Як підтримати дітей у часи 

невизначеності та стресу. Поради 

від ЮНІСЕФ 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/7-

tips-for-parents  

Волонтери-психологи дітям і 

батькам 

https://www.facebook.com/groups/1101388

407322223/permalink/1103385843789146/?

app=fbl 

Чим зайняти дитину у сховищі? 

Поради від психологи ні Світлани 

Ройз. 

https://osvitoria.media/opinions/chym-

zajnyaty-dytynu-u-

shovyshhi/?utm_source=viber&utm_mediu

m=group&utm_campaign=post 

Як допомагати дітям у 

замкненому просторі 
http://www.barabooka.com.ua/yak-

dopomagati-dityam-u-zamknenomu-

prostori/  

 

 

https://oll.tv/uk/kids_audio-tales
https://vseosvita.ua/no-war
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/14-dytyachyh-dokumentalok-yaki-spodobayutsya-yim-bilshe-za-multyky/?fbclid=IwAR36d6fKW9071UOPKpVq07BKZgSDETht6XZW6n6A1-VFQaCOanoaYWtbFzY
https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattya-stresu-u-ditej/
https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattya-stresu-u-ditej/
https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-love-languages-in-communication-with-child
https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-love-languages-in-communication-with-child
https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-love-languages-in-communication-with-child
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://osvitanova.com.ua/posts/5333-laika-ta-dity-chomu-zaraz-mozhna-te-shcho-zaboronialy-ranishe?fbclid=IwAR1tumDgZMgkjpCkzy8VpwSr5Fx_VkJDBRLjHM4f2uk32ank6gqMnwtyayE
https://www.unicef.org/ukraine/stories/7-tips-for-parents
https://www.unicef.org/ukraine/stories/7-tips-for-parents
https://www.facebook.com/groups/1101388407322223/permalink/1103385843789146/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/1101388407322223/permalink/1103385843789146/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/1101388407322223/permalink/1103385843789146/?app=fbl
https://osvitoria.media/opinions/chym-zajnyaty-dytynu-u-shovyshhi/?utm_source=viber&utm_medium=group&utm_campaign=post
https://osvitoria.media/opinions/chym-zajnyaty-dytynu-u-shovyshhi/?utm_source=viber&utm_medium=group&utm_campaign=post
https://osvitoria.media/opinions/chym-zajnyaty-dytynu-u-shovyshhi/?utm_source=viber&utm_medium=group&utm_campaign=post
https://osvitoria.media/opinions/chym-zajnyaty-dytynu-u-shovyshhi/?utm_source=viber&utm_medium=group&utm_campaign=post
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/


Для педагогів 

Вебінар «Стабілізація емоційного 

стану дітей в стресових 

ситуаціях».  Геннадій Чепурний 

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

1SQCI  

Основні напрями та зміст 

соціально-педагогічної та 

психологічної роботи з дітьми та 

батьками  

https://drive.google.com/file/d/0B1bTHYY

CTusSQ2VleGR0ZEUyRXc/view?resource

key=0-yjhEQUhmRSIEXkP65JnJOw 

 

Парціальна програма з розвитку 

соціальних навичок ефективної 

взаємодії дітей від 4 до 6–7 років 

«Вчимося жити разом».  

Видання підготовлено в рамках 

проекту «Вчимося жити разом», 

мета якого – навчити дітей та 

підлітків, які найбільше 

постраждали внаслідок воєнного 

конфлікту в Україні, життєвих 

навичок, необхідних для мирного 

життя у приймаючих та домашніх 

спільнотах 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshk

ilna/programi/1.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshk

ilna/programi/2.pdf 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

parcialna-programa-vcimosa-ziti-razom-

259687.html 

 

Гра як спосіб зняти психологічне 

напруження дитини 

 

https://www.pedrada.com.ua/article/3020-

gra-yak-sposb-znyati-psihologchne-

naprujennya-ditini 

Методичні рекомендації щодо 

надання першої психологічної 

допомоги сім'ям з дітьми, дітям, 

які перебувають/перебували у 

зоні збройного конфлікту 

https://dszn-zoda.gov.ua/node/495  

 

Добірку підготовлено науково-методичною лабораторією 

дошкільної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти». 

Завжди поруч з Вами!  

Все буде Україна!!!  
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