
У БІНПО ПРОЙШЛИ МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ БАТЬКІВ У РАМКАХ 

ВІДКРИТОГО UNIVERSAL-МАРАФОНУ  «СИЛА УКРАЇНИ – У 

КОЖНОМУ З НАС». 

12 квітня 2022 року на базі Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України продовжив свою роботу 

ВІДКРИТИЙ UNIVERSAL-МАРАФОН «СИЛА УКРАЇНИ – У 
КОЖНОМУ З НАС». 

Теми марафону були адресовані батькам, діти яких постраждали 
внаслідок воєнних дій, мають прояви посттравматичного стресового розладу.  

У марафоні взяли участь науково-педагогічні і педагогічні працівники, 
педагоги закладів професійної освіти, здобувачі вищої освіти, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації і ключові стейкголдери, волонтери із Чернігівської, 

Дніпропетровської, Київської, Сумської, Черкаської, Житомирської, 
Миколаївської, Вінницької, Закарпатської, Одеської, Івано-Франківської, 

Полтавської областей, м. Києва. Було зафіксовано понад 90 точок 
підключення. 

Захід традиційно розпочато зініційованою Президентом України 
хвилиною мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України. 
Відкрила марафон Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка. Вікторія Вікторівна, повідомляючи 
присутнім статистику постраждалих дітей внаслідок збройної агресії росії 

проти України, наголосила на важливості та пріоритетності захисту і якісної 
допомоги нашим дітям, адже за ними – справжнє майбутнє України. Усім 

присутнім було запропоновано для перегляду актуальний відеосюжет, 
створений волонтерською організацією, у якому у простій та доступній для 
дітей формі надається пояснення, як діяти в умовах війни. 

Модераторка Алла ЛУКІЯНЧУК, кандидатка психологічних наук, 
доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, виступила з 

майстер-класом «Використання казкотерапії для нормалізації емоційного 
стану дитини в подоланні посттравматичного стресового розладу». 

Ознайомила учасників марафону з основними ознаками посттравматичного 
стресового розладу у дітей та дорослих. Значної уваги було приділено 

чинникам, що мають деструктивний вплив на психіку дитини. Алла 
Миколаївна надала практичні поради щодо особливостей поведінки у 

спілкуванні з дітьми, які мають ПТСР. Розкрито можливості казкотерапії для 
практичної допомоги дітям з метою  зменшення їхньої агресивності, усунення 

тривожності і страхів, розвитку емоційної саморегуляції і позитивних 
взаємовідносин із іншими дітьми. Презентовано практичний досвід щодо 
використання казкотерапії при допомозі дітям. 

Модератор Ігор ГРОЗНИЙ, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, провів 

майстер-клас «Рефлексивний вплив за рахунок маніпуляцій інформацією»  
щодо небезпек деструктивного рефлексивного впливу в умовах інформаційної  



війни росії проти України. Було надано дієві практичні поради щодо протидії 
маніпулятивним інформаційним впливам, інформаційної гігієни, основ 

критичного мислення.  
Повний виступ модераторів марафону доступний для перегляду на ютуб-

каналі БІНПО за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=SDlFEwOErFI. 
Ми працюємо для Вас та заради перемоги України! 

 


