


ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМЇЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МИ РАЗОМ!
психологічна підтримка

учнівської молоді

та педагогічних працівників
під час карантину

Доповідач -

Лапа Оксана Вікторівна



ЯК      ПЕРЕЖИТИ 
КАРАНТИН ???



План нашої зустрічі

•1. Коронавірус: наукові факти

•2. Механізми психологічного захисту від 
стресу

•3. Психологічна допомога дорослим

•4. Психологічна допомога дітям та 
молоді 

•5. Психологічний супровід дистанційного 
навчання



Базуємось на трьох 
“китах”

Здоров’я    Гігієна    Режим 



КОРОНАВІРУС
• Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що

можуть спричиняти захворювання від звичайної застуди до 
тяжкого гострого респіраторного синдрому

• Рід Coronavirus об'єднує більше десятка вірусів, що спричиняють
захворювання у людей та тварин

• Коронавіруси містять РНК, оболонку з ворсинками,яка нагадує
сонячну корону під час затемнення (звідси і назва родини)

• У довкіллі — нестійкі, руйнуються при температурі 56°С за 10-15 
хвилин

• Може уражати не тільки верхні, але і нижні відділи дихального
тракту, що виявляється кашлем, болем у грудній клітці при 
диханні, свистячими хрипами, утрудненням дихання. Це вказує
на значення коронавірусів як збудників, що сприяють
розвитку пневмонії

• Джерело: Інфекційні хвороби (підручник) / за ред. О. А. Голубовської. К. : ВСВ 
«Медицина», 2018. 688 с.



Що означає термін 
“карантин”?

• Первинне слово «карантин» означало «час, що триває
сорок днів» (італ. quarantena, від італ. quaranta
giorni;— сорок днів)

• У 1368 році 60-й венеціанський дож Андреа
Контаріні видав указ про необхідність примусового
поселення тих людей, що прибували до Венеції, на 
окраїні міста у спеціально відведених будинках
протягом 40 днів із постійним спостереженням за 
ними

• Закон України “Про захист населення від інфекційних
хвороб” – адміністративні та медико-санітарні
заходи, що застосовуються для запобігання
поширенню особливо небезпечних інфекційних
хвороб



Український курс на платформі Prometheus
Коронавірусна інфекція: 

факти проти паніки

• Що наразі відомо про вірус – скільки він живе у повітрі та на поверхні
предметів, яка ймовірність заразитися від хворої людини, що робити, 
щоб убезпечити себе та близьких

• Наскільки небезпечна коронавірусна інфекція? Вплив віку, статі, 
хронічних захворювань на тяжкість перебігу хвороби

• Основні симптоми – коли залишатися вдома, а коли йти до лікаря

• Ускладнення – від чого помирають хворі та як це лікують

• Чим НЕ лікувати коронавірус, кому не потрібна маска, а кому вона 
допоможе; чи передається вірус від домашніх тварин, укусів комах та 
посилок з регіонів зараження

• Основні протоколи дій у разі перебування з хворим на коронавірус.

Посилання https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+COVID101+2020_T1/about

Відеоматеріали курсу також опубліковані на YouTube каналі INgenius з 23 
березня

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+COVID101+2020_T1/about
https://www.youtube.com/channel/UCG_nZZNNcGnFuKC24ak8Lzw/


Посилання на офіційні сайти з 
інформацією про коронавірус

Кабінет Міністрів  https://covid19.com.ua/ 

• Міністерство охорони здоров’я 
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-
koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-

• УНІАН https://www.unian.ua/world/10926215

• “Громадське” https://hromadske.ua

• Усе про коронавірус («Вечірній Київ»)

https://vechirniy.kyiv.ua/author/vse-pro-koronavirus

У соціальних мережах поширюються міфи та спекуляції!!!

Запобігти поширенню паніки може лише об’єктивна та 
правдива інформація

Не панікуйте – думайте, навчайтесь, поділіться інформацією з
друзями та знайомими

https://covid19.com.ua/
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
https://www.unian.ua/world/10926215
https://vechirniy.kyiv.ua/author/vse-pro-koronavirus


Інформаційна гігієна
Що робити, якщо тривога зашкалює?

• Поглинаючи велику кількість інформації, ми піддаємося так 
званій соціальній тривозі

• Завдяки інтернету і соцмережам, події, що відбуваються на 
іншому кінці планети, сприймаються так, ніби вони 
відбуваються у нас вдома. Така розмитість кордонів посилює
занепокоєння і почуття незахищеності

• Справитися з ними допоможе елементарна інформаційна
гігієна. Намагайтеся обмежити кількість інформації, яку ви
споживаєте, зменшіть кількість часу, проведеного за читанням
новин і в соцмережах

• Оберіть ті джерела інформації, яким довіряєте, не проглядайте
ті, що розганяють паніку



Інформаційна гігієна
• В інтернеті стираються кордони між розвагою і

роботою. Споживання неймовірної кількості
інформації перетворюється на виснажливу роботу
для мозку. Щодня ми споживаємо 34 Гб медійного
контенту, щогодини, якщо не частіше, перевіряємо,
що нового опублікували друзі

• До цього додається емоційна залежність від лайків.
Алгоритми соцмереж показують нам той контент, на
який відреагувало більше людей – як правило, це
публікації, що викликають емоції: сенсації, трендові
новини, скандали, коментарі публічних людей

• 96% людей оцінюють новини лише по
заголовках. Фейкові новини поширюються у 6
разів швидше за справжні





5 правил 
інформаційної гігієни

•1. Уникайте повторюваної інформації

•2. Знижуйте інформаційне навантаження

•3. Вивчайте різні точки зору на одну 
проблему

•4. Насторожуйтесь, коли починаються 
емоції

•5. Шукайте, кому вигідно, щоб ви 
дізнались новину та повірили в неї



Як розпізнати фейкові
новини?

•1. Будьте уважні до заголовків

• 2. Придивіться до адреси URL

• 3. Перевіряйте джерела

•4. Слідкуйте за помилками

•5. Уважно придивіться до фото та відео 
контенту

•6. Звертайте увагу на дати

•7. Новини можуть бути жартами



Колеги! 
Спочатку – ВЛАСНЕ психічне 

здоров’я!



Почуттям – так!

• Заспокойся, не звертай увагу!

• Часто ми намагаємось блокувати почуття

• Боятися – нормально, відчувати безсилля, 
сумувати – теж

• "Відключити почуття" означає перестати бути в 
контакті з собою. Рано чи пізно почуття дадуть про 
себе знати, тільки їхня сила може стати 
деструктивною

• Легалізація негативних емоцій знижує напругу, 
психіка перестає "викручуватися" від необхідності
постійно тримати почуття під замком



Механізми 
психологічного захисту

• Іноді реальність виявляється настільки нестерпною для 
психіки людини, що для того, аби вижити та продовжити 
діяльність, запускаються механізми психологічного захисту

• Кожна людина схильна до певних захисних реакцій -
несвідомих проявів, які зменшують занепокоєння, що виникає 
від неприйнятних або потенційно шкідливих подразників

• Це  - певний запобіжник. Щоб система не «згоріла», 
запускається певна захисна реакція, яка дозволяє людині 
пережити травмуючу для неї ситуацію

• Вид захисної реакції залежить від контакту людини із 
зовнішнім світом та від рівня розвитку її свідомості

• Розглянемо ці механізми у сучасній ситуації карантину з 
приводу коронавірусу в інтерпретації практичного психолога 
Анастасії Сєркової



18 захисних механізмів психіки 
(по Дж. Вейланту, в інтерпрет ації

А. Сєркової) 
• Психотичні механізми захисту першого рівня:

• 1) Ілюзорна проекція проявляється у відвертих хибних уявленнях про зовнішню 
реальність, часто у вигляді небезпеки, яка чатує ззовні. Такий захист дозволяє 
людині позбутись важких переживань шляхом перенесення відповідальності за 
власні неприємні почуття на інших людей.

У нашому випадку умовивід: «Це все світова змова. Китай/Америка/масони 
винайшли біологічну зброю. Ми всі помремо»

• 2) Заперечення зовнішньої реальності проявляється в спростуванні реального 
стану речей шляхом створення вигаданого образу навколишнього світу активно 
використовуючи фантазію та заміщення реальних подій та осіб.

• Умовивід: «Коронавірусу не існує. Це все глобальний експеримент над 
людством. Нас дурять з якоюсь певною метою»

• 3) Викривлення реальності проявляється в значній трансформації зовнішнього 
світу з метою прилаштування до особистих потреб та інтересів. Позбавлення від 
неприємних переживань відбувається шляхом їх заміщення протилежними 
відчуттями.

• «Обставини примушують мене сидіти дома та нічого не робити. Хіба можна 
бути продуктивним в такій ситуації? Тут мені діти заважають, інтернет не ловить, 
чоловік/дружина не підтримує»



• Незрілі (інфантильні) захисні механізми другого рівня:

• 4) Проекція почуттів – приписування іншим власних неусвідомлених 
почуттів, які дають про себе знати у вигляді упереджень, уявних підозр, а 
також надмірній пильності.

• «Всі тепер ненавидять цих китайців»;

• «Лукашенко ось сказав тим, хто поїхав за кордон там і залишатись, бо 
вони заразу нам принесуть»

• 5) Шизоїдне фантазування – тенденція використовувати фантазії для 
занурення у свій власний світ з метою вирішення конфлікту або задоволення 
потреби. За допомогою фантазії людина змінює образ зовнішньої реальності 
до такої міри, що важка ситуація відступає на задній план або зникає з поля 
зору.

• «При СРСР було краще, там подолали епідемію чорної віспи за кілька 
днів»;

• «Треба передивитись «Службовий роман»/ «Анжеліку – маркізу янголів» 
тощо



• 6) Іпохондрія або іпохондрична самопроекція – присвоєння собі 
негараздів на основі неперревінеих фактів. Людина вважає причинами 
уявної хвороби будь-які непевні ознаки.

• «В мене болить голова та щось я спітнів. А чоловік в маршрутці сьогодні 
вранці кашлянув на мене. Це точно коронавірус! Смерть неминуча, а 
ніхто не розуміє моїх страждань»

• 7) Пасивно-агресивна поведінка – агресія щодо інших, яка проявляється 
непрямим чином в пасивній формі або направлена проти самого себе з 
метою уникання конкурентоздатної ролі. Навмисне зволікання, тяганина, 
провокаційна поведінка з метою привернення уваги.

«Я не можу ходити в масці – я в ній задихаюсь»;

«Я потім помию руки»

• 8) Компульсивна поведінка – прояв неусвідомлених імпульсів у вигляді 
нав’язливих автоматичних моторних та вербальних реакцій з метою 
звільнення від напруги, тривоги та депресії.

«Так, треба ще раз вимити руки. Мило теж брудне»;

• «Вранці підлогу помила, треба ще раз ввечері. Кругом віруси»;

• «Все буде добре, все буде добре, все буде добре»



Невротичні
захисти третього рівня

• 9) Інтелектуалізація – спосіб уходу від того, що реально існує 
шляхом раціонального обґрунтування значимості неіснуючого. 
Гіпертрофована увага до малозначущих деталей з метою 
відмови від сприйняття в цілому. Вона включає декілька 
захисних механізмів, які виникають разом. Сюди відносять: 
самоізоляцію, використання ритуалів, створення для себе 
заборон, нав’язливі думки та віра в магічне мислення.

• «Треба їсти цибулю та часник – вони вбивають всі віруси»;
• «Послухаю медитацію на зміцнення імунітету»;
• «Я захищений від вірусів , бо п’ю заряджену на 

здоров’я воду»
• 10) Репресія або витіснення – накладання заборони на 

усвідомлення природи актуальних відчуттів. Супроводжується 
специфічною символічною поведінкою, яка свідчить, що 
пригнічений факт насправді не забутий, а лише витіснений.

• «Тут роботи стільки, а вони зі своєю дурнею все повідміняли»



Невротичні
захисти третього рівня

• 11) Зміщення почуттів, або перенесення – переадресація почуттів з 
того, що тривожить на відносно безпечний об’єкт.

• «Я так переживаю, що через карантин не зможу вчасно здати звіт»;
• «У мене закінчились аромасвічки, а магазин зачинений, це 

нестерпно»
• 12) Награна поведінка – вираз назовні почуттів, які діаметрально 

протилежні тим, що відчуваються, але сприймаються як недоречні 
або ганебні.

• «Ой, люба сусідко/колего/подруго, ти щось кашляєш! Я так за тебе 
хвилююсь! Бувай здоровенька!»

• 13) Розототожнення, або невротичне заперечення – захист 
спрямований на зміну внутрішнього світу та полягає у тимчасовій, 
проте достатньо серйозній трансформації самоідентифікації з метою 
уникання емоційного дистресу. Може включати гіпертрофовану 
активність, істеричні прояви, браваду, безвідповідальне ставлення 
до чогось, спалахи безпідставного відчуття зверхності.

• «Було б чого боятись. В мене і кір був, і вітрянка, і нічого»; Ніщо не 
змусить мене сидіти вдома у чотирьох стінах»



Зрілі захисні механізми четвертого рівня

• 14) Альтруїзм – отримання опосередкованого, але 
інстинктивного і конструктивного задоволення в результаті 
надання послуг іншим.

• «Запишу вебінар для учнів/ проведу онлайн-консультацію/ 
надам координаційні або волонтерські послуги»;

• «Коли піду в аптеку куплю ліки й для сусідки, вона зараз до 
міста не добереться»

• 15) Гумор – відверте висловлення ідей та почуттів без 
заподіяння дискомфорту; зняття напруги без вчинення 
неприємного впливу на інших.

• Коронавирус, корона, іди з нашого районна (читати 
співаючи);

• «Якщо зачиняться всі салони краси, то світ побачить дещо 
страшніше ніж коронавірус»



Зрілі захисні механізми четвертого рівня
• 16) Придушення усвідомлення імпульсу – свідоме або напівсвідоме рішення 

відкласти на деякий час роздуми про виникнення внутрішнього конфлікту. 
Полягає в пошуку сприятливого моменту для реагування та повного 
усвідомлення дискомфорту, що виник.

• «Сьогодні ситуація складається таким чином, буду діяти відповідно»;

• «Буду дотримуватись рекомендацій карантинного режиму та робити все, що 
залежить особисто від мене»

• 17) Антиципація, або передчуття гіршого – передчасна тривога, яка включає 
тенденцію розглядати посилення дискомфортного стану та хвилювання з 
приводу можливих неприємностей майбутнього.

• «Треба завчасно купити собі ліки та продукти на випадок надзвичайного 
стану»;

• «Треба подумати як можна перевестись на дистанційну роботу, якщо 
підприємство не буде працювати»

• 18) Сублімація, або заміщення – прояв почуттів через різноманітні ігри, 
творчість, спортивні заняття. Сублімація є частковим задоволенням 
інстинктивних потреб.

• «Раз знаходжусь в самоізоляції – буде час розібрати речі в шафі та помити 
вікна»;

• «Нарешті доробимо з сином модель кораблика»;

• «О, подивимось фільм всією родиною!»



Захисні механізми психіки

• Щоб адекватно та конструктивно 
пережити складну ситуацію, взаємодіяти з 
навколишнім світом, розуміти самого себе 
зараз дуже важливо проаналізувати: а що 
саме роблю/думаю в цій ситуації я?

• Які механізми захисту використовую? 

•Чи вистачає мені особистих ресурсів для 
подолання ситуації?



РОБОЧИЙ РЕЖИМ УДОМА



Як організувати роботу вдома
• 1. Чітке дотримання розпорядку дня усіма членами сім’ї

• 2. Багато сімей так влаштовані зсередини, що просто не 
пристосовані 24 години на добу проводити в одній квартирі. Це не 
говорить про проблеми у відносинах, це говорить про більшу чи 
меншу особисту дистанцію

• 3. Коли людей змушують насильно скорочувати цю дистанцію, ще 
й утримують довго в такому стані, виникають дуже неприємні 
спецефекти: аж до психічних розладів і сімейного насильства. Не 
потрібно розвиваючих ігор і задушевних розмов, якщо їх не було 
чи вони викликали у всіх відразу

• 4. Чим менша площа загального проживання,тим жорсткіший 
режим дня, де справи указуються з інтервалом щонайменше 30 
хвилин

• 5. У розпорядку дня обов'язково повинні бути години, які кожен 
член сім'ї проводить наодинці з собою. Для цього обласштувати
спеціальне місце ( хоч під столом, хоч на підвіконні ☺ )





Один з партнерів продовжує
працювати вдома

• Яким чином буде організовано робочий простір

• Яку кількість годин людина буде проводити за 
роботою

• Яким чином працююча людина може бути залучена 
до хатніх справ

• Скласти графік і розподілити завдання по домашніх
клопотах

• Потрібно організувати спільне цікаве дозвілля: 
настільні ігри, шаради, пазли, ігри в слова, які
допоможуть розслабитися і відволіктися від
"важливих" розмов про життя.



Співіснуємо вдома

• Продумати знаки і стоп-слова, якими будете 
користуватися, коли один з партнерів захоче побути
з собою наодинці

• Навчіться проговорювати вголос всі свої потреби та 
побажання

• Щоб зменшити кількість конфліктів, влаштовуйте
собі вечори подяки: сідайте один навпроти одного і
розповідайте, за що ви вдячні. Це не обов'язково
має бути щось із сьогоднішнього дня, можливо – це
якісь хороші моменти з минулого. Спільні фотографії
та відеоролики допоможуть все це згадати

• Дякуйте один одному, дякуйте дітям! 



Родини, у якій працюють
обидва партнери

• Важливо звірити і розподілити графіки, щоб кожен мав свій
комфортний для роботи час.

• Важливо звірити і розподілити техніку, яка кожному необхідна для 
роботи.

• Важливо домовитись про ритм роботи. У кожного свій біоритм, 
кожен по-своєму відривається від роботи, щоб відпочити і випити
свою каву. Обговорити, робити тайм-аути у роботі одночасно, по 
черзі або міксуючи обидва варіанти

• Партнер не читає думки!!! Якщо у вас є ідеї, як і що ви хочете
зробити разом – разом обговорюйте, плануйте і перевіряйте ідеї на 
раціональність в умовах карантину

• Раціонально підходьте до планування: довгострокові речі
планувати складно



Партнерські  відносини
• Вивчайте себе та свого партнера. Кожен з нас по-

різному реагує на стрес. Хтось – кидається і нападає, 
хтось – завмирає і має подумати, а хтось – тікає
(зазвичай – у себе

• Карантин – це гарний час для дослідження себе і
партнера. Подивіться один на одного уважно. 
Зрозумійте, у чому ви схожі, а у чому – ні. Подумайте, 
як ви можете один одного підтримати

• Карантин – гарний час скласти або переглянути
сімейний договір, визначити хто за що в сім'ї
відповідає, що ви робите разом, що – окремо. Це все 
дуже важливо обговорити.

• Влаштовуйте вчори релаксу, де переглядайте разом 
легкий та позитивний контент, уникаючи «тяжких» 
серіалів та фільмів





Родина,
яка  живе з батьками

• Яким чином бабусі і дідусі можуть допомагати з онуками чи
хатніми справами, аби дати вам можливість попрацювати?

• Як ви будете їм дякувати і вислухувати поради?

• Продумайте стоп-слова, які вам дозволять перенести якусь
гостру розмову на пізніше, коли емоції вщухнуть

• Приймайте всі поради, які вам дають. Дякуйте за ці поради. 
Пам’ятайте, що всіх цих порад дотримуватись не обов’язково

• Якщо поради, які стосуються здоров'я, засобів і методів
лікування – обіцяйте проконсультуватися щодо них із лікарем

• Переключити увагу з порад на цікаві історії з життя

• Якщо проявити увагу і попросити розповісти про свій цікавий
досвід – людина легко відвернеться від моралізаторства і з
задоволенням поділитися спогадами. Людям похилого віку це
важливо





Гуманістичний підхід 
до себе та оточуючих

• Не намагатися бути людиною, яка все встигає, чи не 
зривається і не психує

• У найближчі може бути перепад від трудового ентузіазму 
до паніки, від страшної злоби до розпачу 

• Спливають флешбеки всіх пережитих гидот ( дефолтів, 
аварій, злиднів і розлучень)

• Буває чи є постійним тривожне відчуття, що ви захворієте. 
Інколи по-особливому можете відчувати власне тіло

• Виникає також відчуття ірреальності усього, що 
відбувається

• Все це буде часом накочувати і відпускати 

• Психіці потрібно кілька тижнів на первинну адаптацію!



Гуманістичний підхід 
до себе та оточуючих

• Поширеним наслідком постійної фонової тривоги є 
безсоння чи періодична паніка 

• Чітка організація сну: 2 години до сну вимкнути 
телевізор, комп’ютер, відкласти гаджети, які мають 
можливість виходу в Інтернет. Можна почитати книгу, 
написати список справ на завтра, увімкнути аудіокнигу.  
Медитувати чи читати молитви. За 30 хвилин до сну 
провітрити кімнату , забезпечити повну темряву

• Контроль дихання. Виконати наступне: глибокий вдих 
(вдихаючи, повільно рахуємо до 8), затримка дихання 
(повільно рахуємо до 4), повільно видихаємо (повільний 
рахунок до 10) до повного звільнення легень від повітря, 
затримка дихання (повільно рахуємо до 4)

• Глибокий вдих і повторюємо вправу. Кількість повторів –
від 2 циклів до 5. 



Панічна атака
• Може бути, що вас «накриває» паніка: пришвидшується 

серцебиття, не вистачає повітря, плутається свідомість тощо

• Насамперед слід зняти фізичний прояв. Зупиніться, подивіться 
довкола. Припустимо, ви знаходитесь в кімнаті. Що ви бачите? 
Якісь предмети інтер’єру, декору, техніку тощо. Оберіть один –
швидко, не роздумуючи. Почніть його описувати якомога 
детальніше. Наприклад, «я бачу м’яке крісло. Воно велике, з 
масивними підлокітниками, бордового кольору, має декоративні 
гудзики (скільки їх ви бачите?). Воно – важке чи легке? Яка на 
дотик оббивка? Якби ви доторкнулись до крісла, то відчули б 
тепло чи холод?..» Такі дії допоможуть мозку перемкнутись з 
режиму «паніка» в режим «аналіз»

• Коли панічний стан подолано, слід повернути собі відчуття свого 
тіла і своєї присутності в існуючій реальності. Сядьте на стілець. 
Охопіть передпліччя руками, навхрест (обійміть себе за плечі). 
Сильно стисніть і зафіксуйте на 3-5 секунд, відпустіть. Так само 
охопіть і зафіксуйтесь на талії, стегнах, гомілках. Повторіть цю 
вправу у зворотному порядку: гомілки, стегна, талія, плечі. 
Кількість повторів – від 3 до 5.



Не робити остаточних висновків
про ситуацію

• Це не крах батьківства – “не можу бути стійким, емпатичним батьком 
чи матір’ю, уважним до почуттів дітей”

• У нової реальності не поспішайте робити висновки: «Так ось воно як 
насправді!», типу «Насправді я, мабуть, не люблю своїх дітей», 
«Насправді сім'я, мабуть, не любить мене», «Насправді головне, щоб 
всі були здорові, а решта не має ніякого значення»

• Світ змінюється, треба берегти сили для виходу з карантину

• Світ не повернеться відразу до звичних налаштувань, а знайде якісь 
нові контури, до яких  теж потрібно буде звикати



Що робити, 
де навчатися і розвиватися

• У соціальних мережах поширюються міфи та спекуляції. Запобігти
поширенню паніки може лише об’єктивна та правдива інформація

• Не панікуйте – навчайтесь разом з нами, поділіться інформацією з
друзями та знайомими

• «Просування і заробіток на YouTube»

• ДЕ ДИВИТИСЯ: Shatyrko

• Засновник агенції з просування в YouTube Андрій Шатирко виклав у 
вільний доступ свій курс за 580 доларів.

• «Два дні тому я подумав, що хочу зробити щось корисне для українців у 
цей не найпростіший момент. Мої друзі та партнери підтримали мене й
додали свої платні модулі про створення онлайн-школи, просування в 
Tik Tok, Instagram, Telegram, про персональний бренд, самодисципліну, 
блогерство у доступ», – написав Андрій Шатирко на своїй Facebook-
сторінці.

• У курсі 34 уроки, 31 запрошений спікер і 41 година контенту.

https://shatyrko.com/forpeople?fbclid=IwAR3I5Vhf_lwfUe9B7Zmqcg-8hWU43KCtFHyHHHpCFSY6b_wEUxIn5TpdN2Y


Де  можна вчитися
безкоштовно

• GOOGLE DIGITAL WORKSHOP – безкоштовні курси з цифрового 
маркетингу, реклами та онлайн-безпеки.

• PROMETHEUS – українська платформа курсів з підприємництва, 
англійської мови, комунікацій, дизайн-мислення, економіки, 
громадянської освіти, здорового харчування, екології, підготовки до 
ЗНО та ін.

• EDX – величезна бібліотека онлайн-курсів з топових університетів світу 
для будь-яких спеціальностей: програмування, бізнес, дизайн, 
медицина та багато іншого

• EDERA – ці курси будуть корисні для вчителів, учнів, які готуються до 
ЗНО, та всіх, хто хоче детальніше розібратися в базових дисциплінах, 
таких як енергетика, біологія, охорона здоров’я

• ILEARN – курси, вебінари й тести для підготовки до ЗНО

• BE SMART – ще одна платформа для підготовки до ЗНО онлайн

• KHAN ACADEMY – безкоштовні курси для школярів

• SKILLSHARE – онлайн-платформа практичних курсів пропонує два 
місяці безкоштовної преміум-передплати та доступ до всіх курсів з
фотографії, UI/UX-дизайну, вебдизайну, ілюстрації, музики, кіно

• Який курс обрати? Можна скористатися агрегатором CLASS CENTRAL, 
де доступні курси з більшості відкритих онлайн-платформ. Тут можна
побачити рейтинг курсу та прочитати відгуки інших студентів.

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/
https://www.edx.org/
https://www.ed-era.com/courses/
https://ilearn.org.ua/
https://besmart.study/
https://uk.khanacademy.org/
https://www.skillshare.com/?via=header
https://www.classcentral.com/


Психологічна допомога дітям



Як говорити з дітьми про 
коронавірус

• 1. Тримайте під контролем власні емоції
• Перш ніж говорити з дитиною про небезпечне

захворювання, переконайтеся, що контролюєте власну
тривогу та страх, бо діти часто віддзеркалюють емоції
батьків

• 2. Станьте ініціатором розмови

• Не потрібно боятися піднімати цю тему, якщо дитина
сама ще не запитувала.

• Цій розмові не варто приділяти якоїсь надмірної уваги, 
можна просто підняти тему під час звичайної бесіди в 
родині

• Поговоріть зі своїми дітьми про речі, які можуть
налякати, перш ніж вони почують більш страхітливу
версію від однокласників



Як говорити з дітьми про 
коронавірус

• 3. Запитайте, що вони вже знають про коронавірус

• Відкриті запитання допоможуть оцінити знання
ваших дітей, а також їх емоційний стан

• Заохочуйте висловлювати свої почуття.

• Проаналізувавши сприйняття дитини, можна
визначити, яким чином далі будувати розмову

• Крім того, буде можливість підкоригувати дитячі
знання, щоб сформувати реалістичне уявлення про 
ситуацію

• Нагадувати про те, що ви готові вислухати та 
відповісти на будь-які запитання



Спілкуйтеся з дитиною правильно

• Дітей до 6 років не потрібно навантажувати зайвими деталями, 
як назва вірусу або глобальна загроза захворювання – вони ще не 
готові це усвідомити.

• Замість цього поговоріть з дітлахами про мікроби, як люди 
хворіють, і про те, що ми можемо зробити, щоб залишатися
здоровими.

• Будьте уважні до розмов, які ведете з вашим партнером або
дітьми старшого віку, перед малечею.

• Якщо діти почнуть ставити якісь запитання – запевніть їх, що ваша 
сім'я здорова і в безпеці.

• Дітям шкільного віку можете розповісти більш конкретну
інформацію про спалах вірусу – що це таке, як він поширюється, 
як запобігти захворюванню.

• Але будьте уважнів розмовах про смерть, особливо якщо ваша 
дитина молодшого шкільного віку



Молодші діти 
• Підкресліть, що дорослі роблять все можливе, щоб

забезпечити безпеку та захист.

• Обмежте перегляд напружених телевізійних новин, 
які можуть викликати занепокоєння.

• В громадських місцях діти можуть побачити людей, 
які носять медичні маски.

• Такий зовнішній вигляд підсвідомо викликає страх, 
тому потрібно пояснити, для чого дехто одягає
захисні маски, та в яких випадках це доречно
робити.

• Про симптоматику коронавірусу краще розповісти, 
провівши аналогію із звичайною застудою, якою
дитина хворіла раніше.



Підлітковий вік
• Підлітки активно користуються соціальними

мережами і вже точно чули про коронавірус

• Немає сенсу приховувати інформацію, краще, 
навпаки, шукати разом відповіді на запитання

• При цьому бути уважними до різноманітних теорій
та чуток і використовувати перевірені джерела

• Якщо ваш підліток занепокоєний поширенням
коронавірусу, нехай обов'язково розповість про свої
страхи

• Зі свого боку нагадайте йому про минулий досвід
вирішенням якоїсь проблеми

• Дайте відповідальність за дотримання карантину

• Не маніпулюйте здоров’ям інших



Юнацький вік
• Провідна діяльність в ранній юності - професійне

самовизначення

• Психологічну базу для самовизначення в ранній юності становить 
насамперед потребу юнаки зайняти внутрішню позицію дорослої
людини, усвідомити себе як члена суспільства, визначити себе у 
світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості поряд з розумінням
свого місця і призначення в житті

• Самооцінка відносно стійка, висока, адекватна. Є оптимістичний
погляд на себе, свої можливості і невисока тривожність

• Якась група дітей відрізняється невпевненістю в собі, 
переживанням розриву між домаганнями і можливостями, який
ними ясно усвідомлюється. Їх самооцінка низька, конфліктна

• Для юності характерна підвищена увага до внутрішнього світу
людини, певна вікова інтровертірованносгь. Це не тільки
роздуми тільки про себе, але і про людей, про світ, про
філософські, побутові та інших проблеми



6 стратегій для підлітків, 
які стикаються з новою (тимчасовою) 

нормою життя
(Манді Річ, контент-райтерка ЮНІСЕФ; Ліза Дамур, лікар)

• 1. Визнайте, що тривожитися – абсолютно 
нормально

• 2. Подумайте над тим, що може вас 
відволікти

•3. Знайдіть нові способи підтримувати
зв’язок з друзями

•4 . Зосередьтеся на собі

•5. Проживайте свої емоції

• 6. Будьте добрими до себе та інших



Солідарність під час пандемії
коронавірусу

• Ноа Адлеру (Noah Adler) довелося потратити два дні, щоб
розробити сайт Coronaport.net. 15-річний Ноа - не IT-експерт і не
професійний програміст. Він вчиться в одній з берлінських гімназій
в 11-му класі. "Я подумав про своїх сусідів і про те, що їм потрібна
допомога.  Добросусідство та взаємна підтримка дуже важливі
зараз для Берліна". Волонтерська робота не є для Ноа новим
досвідом, адже він допомагає надавати невідкладну допомогу як 
санітар і є плавцем-рятувальником

• Створений Ноа сайт пропонує розширену допомогу сусідам. Його
структура проста. У користувача є дві опції: попросити про 
допомогу, запропонувати допомогу. Той, хто відчуває себе 
здоровим і хоче допомогти іншим, може заповнити формуляр, 
вказавши контактні дані, зручний для нього район і вид підтримки
- покупки, легка фізична робота, догляд за дітьми, тощо. В одному 
тільки Берліні відгукнулися більше тисячі користувачів

https://www.dw.com/uk/solidarnist-pid-chas-pandemii-koronavirusu-yak-nimtsi-dopomahaiut-odne-odnomu/a-52859951


Основи навчання під час 
карантину

•Планування передбачає необхідність
складання розкладу

•Мотивація дітей передбачає декілька
кроків

•Моніторинг виступає елементом
проєктного менеджменту, коли є мета, 
підцілі, завдання, дедлайни і детальний
графік руху до мети. Моніторинг має бути 
побудований на довірі, взаємній радості
від цього руху і похвалі



Дистанційна форма роботи 
психологів та соціальних педагогів

• Просвіта та профілактика (на веб-сайтах закладів освіти, 
в чатах, в oнлайн групах педагогів/батьків/учнів в
телеграм, Viber та інші)

• Орієнтовна тематика: «Вплив зайнятості на зниження
рівня тривоги й емоційного стану», «Як не піддатися
загальній паніці», «Вплив засобів масової інформації на 
психіку дітей», «Поради щодо зберігання спокою», 
«Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та 
перевірка фактів», «Як не перетворити дім на пастку для 
батьків та дітей – корисні поради», «Рекомендації для 
учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки проти
коронавірусу», «Як важливо навчитися опановувати себе 
та керувати своїми емоціями» та інші



Дистанційна форма роботи 
психологів та соціальних педагогів

• Консультування індивідуальне, рідше групове
(онлайн режимі, Skype режимі, телефонному 
режимі та інші)

• Орієнтовна тематика: «Яким чином поліпшити
соціальну ізоляцію?», «Які поради давати
батькам і дітям під час карантину?», «Яким
чином цікаво організувати спільне дозвілля?» , 
«Як розмовляти з дітьми про коронавірус?» та 
інші

• Зв’язки з громадськістю (частково за допомогою
доступних засобів зв’язку та телекомунікацій)



Дистанційна форма роботи 
психологів та соціальних педагогів

• Організаційно-методична робота

• (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої
документації,  складання індивідуального плану 
самоосвіти, обробка та узагальнення результатів
досліджень, розробка тренінгів, семінарів, програм, 
занять та матеріалів до їх проведення, впорядкування
документації та оформлення методичних рекомендацій, 
створення або оновлення інтернет-сторінок, сайт-
портфоліо, блогу фахівця психологічної служби, 
ознайомлення з сучасною методичною літературою з
психолого-педагогічної тематики  та інші



Соціальному педагогу, 
класному керівнику

• Для соціальних педагогів також необхідно враховувати
соціально-захисну функцію, так як в закладах профтехосвіти
відповідно до соціального паспорту є молодь, яка знаходиться у 
складних життєвих обставинах

• Коли вся родина постійно перебуває вдома, кількість випадків
насильства може збільшуватися та загострюватися. Тому радимо
дистанційно комунікувати з молоддю! 

• Національна гаряча лінія з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «Ла
Страда – Україна» працює у звичайному режимі – безкоштовно, 
анонімно, конфіденційно. Всі можуть звернутися (або
перенаправити до фахівців) за номерами: 0 800 500 335 (зі
стаціонарних) або 116 123 (з мобільних), коли потребуватиме
допомоги.



Тримайтеся  разом! 

Будьте здорові!




