
Корона вірусне захворювання 2019 (COVID-19)
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https://www.unicef.org/ukraine/c
ovid19

Дізнатися більше!

https://www.unicef.org/ukraine/covid19


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• Як говорити зі своїми дітьми 
про коронавірусне
захворювання 2019 року 
(COVID-19)?

8 порад, як заспокоїти і 
захистити дітей
https://www.unicef.org/ukraine/stories/how-
talk-your-child-covid-19
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https://www.unicef.org/ukraine/stories/how-talk-your-child-covid-19


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• Як вчителі можуть говорити з 
учнями про коронавірус (COVID-
19)

Практичні поради для розмов з 
дітьми, щоб заспокоїти та 
захистити їх
https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%96%D1%97/%D1%8F%D0%BA-
%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-
%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%
D0%B8-%D0%B7-
%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%
D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-covid-19

https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97/%D1%8F%D0%BA-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-covid-19


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• Коронавірусне захворювання
(COVID-19): що повинні знати 
батьки?

https://www.unicef.org/ukraine/c
oronavirus

https://www.unicef.org/ukraine/coronavirus


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• Як говорити з дітьми про 
коронавірус (вебінар)

Як захистити себе та свої родини 
від інфікування; як підготувати 
свою дитину до умов карантину; 
як озброїти її знаннями щодо 
безпечної поведінки, як 
говорити з дітьми 
про коронавірус?
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=2&v=SCoduCL7f4E&feature=emb_lo
go

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SCoduCL7f4E&feature=emb_logo


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

БАТЬКАМ НА ЧАС COVID-19. ЮНІСЕФ 
РЕКОМЕНДУЄ:

• Розмова про COVID-19

• Наодинці з дитиною

• Упорядкування

• Позитивний підхід

• Погана поведінка

• Спокій і подолання стресу

• Карантин з користю: ідеї для батьків 
і дітей

https://www.unicef.org/ukraine/media/4911/file/Us
eful%20ideas%20for%20parents%20and%20kids.pdf

http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_1_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_2_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_3_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_4_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_5_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/Visual_6_rev.png
http://ussf.kiev.ua/images/project-53/7_LearningAtHome_guidelines_for_parents_2_ideas.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/4911/file/Useful ideas for parents and kids.pdf


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:
#ВчимосяВдома
• ЮНІСЕФ Україна підтримує 

глобальну комунікаційну 
кампанію «15 днів 
ВчимосяВдома
(LearningAtHome)» з навчання та 
розвитку вдома дітей 
дошкільного віку під час 
карантину через COVID-19.

• Як і чим зайняти дитину під час 
карантину? Як сприяти її 
розвитку, не маючи професійних 
навичок вихователя? План 
веселих занять для дошкільнят 
на 15 днів

https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%96%D1%97/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%
BC%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%B0

https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• Як і чим зайняти дитину під
час карантину? (вебінар)

Як з користю провести час в 
компанії невгамовного
малюка. Що цікавого вигадати і 
звідки черпати ресурси для 
стійкості та рівноваги.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
v=7bcMGHLZjR0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7bcMGHLZjR0&feature=emb_logo


ЮНІСЕФ і МОН РЕКОМЕНДУЮТЬ:

• 5 речей про коронавірус, які
потрібно знати батькам

https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-
koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-
dayut-rozyasnennya

https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya


Інші корисні ресурси від ЮНІСЕФ

• Останні новини щодо
коронавірусного захворювання
2019 (Covid-19)

• Рекомендації з реагування на 
COVID-19 та його наслідки

• Матеріали для батьків

• Матеріали для вчителів

https://www.unicef.org/ukraine/covid19

https://www.unicef.org/ukraine/covid19

