
Корисні посилання для дітей 

• Телеграм канал «Підтримай дитину». 
• Дитина не сама: https://t.me/dytyna_ne_sama_bot для тимчасового прихистку 

дітей. 

• Аудіо-казки: Павлуша і Ява 🇺🇦, Казкарики, Казки українською, Kazkozvuk, 365 
казок на ніч, Казка на вушко, Аудіо мама, Kidstory книги, що оживають, Світ 
казок, Казки на ніч, Татусеві казки, Моє маля, Маленька хатинка, Світ 
казок, Суспільне медіа Казки онлайн. 

• Мультфільми: Бробакс, Плюс Плюс, піксель ТВ, пригоди Шаркі, маленьке 
містечко, лепетуни, мультики UA, ладоньки-ладоньки, Клео та Кукін, Каю 
український, Янко Гортало – цікавинки для дітей, вередулька ТВ, Ukrainian 
television. 

• Розвиток та творчість: кросворди, Веселі саморобки, Бее Бее 
тіві, Вишиванчик, Levko info. Дитячий сайт, Цікава наука, Книга-мандрівка. 
Україна. 

• Дитячі пісні: Hey Kids, З любов’ю до дітей, Телекомпанія Малятко ТВ, 
Першосвіт. 

• Застосунок Hearty підказує прості ігри та активності. 
• Практичний посібник для подолання мовного бар’єру 
• Лекції майбутнього 
• Щоденні онлайн-зустрічі о 13.00 та 20.00 із сертифікованими психологами 

Асоціації інноваційної та цифрової освіти. 
• МОН у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних 

матеріалів «Психологічна турбота від Світлани Ройз». 
• Педагоги та дитячі психологи за підтримки Міністерства освіти і 

науки запустили телеграм-канал «Підтримай дитину». 
• Розроблено дитячий інформаційний комікс, як поводитися під час воєнного 

стану, – збірку інформаційних порад для дітей та їхніх близьких. 
• Правила підтримки, якщо родина евакуюється з дитиною; 
• Youtube канал «Психологічна турбота від Світлани Ройз»; 
• Посібник «Супергерої безпеки», створений дитячою та сімейною 

психологинею Світланою Ройз. У посібнику йдеться про те, як говорити про 
загрози з найменшими членами родини і як навчити їх діяти у різних 
ситуаціях. У своїх рекомендаціях Світлана Ройз спиралась на матеріали 
Служби тилу Ізраїлю. Вона пропонує закріплювати знання у форматі ігор у 
супергероїв; 

• Якщо батько чи мати захищає країну. 
• Як допомогти дитині у тривожній ситуації? 
• Як подбати про дитину в укритті? 
• Як діяти, якщо дитина побачила щось шокуюче й налякана? 
• Як розповісти та пояснити дитині втрату рідної людини? 
• Як підтримати дитину в дорозі? 
• Як перетнути кордон з дитиною до 18 років? 
• Як допомогти дитині адаптуватися в тимчасовому житлі? 
• Як подбати про дитину, якщо ви знаходитеся з нею в укритті. 
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