
 
УКРАЇНА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604 
 

06.08.2021 № 01/03-175  Директорам закладів фахової передвищої 

освіти, професійної (професійно -

технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

 загальноосвітніх санаторних  шкіл- 

інтернатів,  навчально-реабілітаційних 

центрів, директору санаторно-

оздоровчого центру соціальної 

реабілітації, загальноосвітньої школи-

інтернату 

      

Про узагальнення інформації  

за 2020-2021 навчальний рік  

щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти 

 

Вiдповiдно до cтaтi 76 Закону України «Про освіту», листа ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020-

2021 навчальний рік», листа КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 №01/03-130 «Про 

пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у системі освіти 

Донецької області на 2020-2021 навчальний рік: методичні матеріали та 

рекомендації» – Донецький обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти інформує щодо стану роботи з 

профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти за 2020-2021 

навчальний рік (додаток). 

  Просимо керівників довести вищезазначену інформацію до фахівців 

психологічних служб. 

 

З повагою,     Ольга СКИБА 

в.о. директора        
 

Виконавець:  

Матушенко О.А.  

mailto:dnmcps@ukr.net
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Додаток  

до листа КЗ ДНМЦ ПС 

від 06.08.2021 №01/03-175 

 

 

Аналітична та статистична інформація 

комунального закладу «Донецький обласний навчально-методичний центр  

психологічної служби системи освіти» (далі – КЗ ДНМЦ ПС) 

щодо профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки 

дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив 

соціальних мереж в інтернеті. Також обтяжують стан подій й сезонні 

коливання суїцидальності, надмірна психологічна напруга в суспільстві, 

спричинена складною соціально-політичною ситуацією в Україні, 

продовженням бойових дій в Донецькій і Луганській областях,  порушенням 

плину повсякденного життя внаслідок запровадження карантинних обмежень.  

Особливістю підліткового віку є те, що будь-яка суттєва проблема, що 

має важкий, гострий чи тривалий характер, здатна порушити процес 

формування й розвитку організму, психічних особливостей і функцій 

особистості. Інтенсивні  процеси соціалізації у здобувачів освіти (їхнє 

дорослішання й усвідомлення цього, пошук сенсу життя, вікові процеси тощо) 

можуть привести до відчуття втрати сенсу життя і подальших  небажаних дій. 

Порушення депресивного спектра, підвищений рівень тривожності та 

агресивності, самоушкоджувальна поведінка та суїцидальні спроби – одні з 

найпоширеніших проявів порушення психологічного благополуччя серед 

дітей та підлітків, які потребують психологічного втручання. 

Таким чином, одним із пріоритетних завдань психологічної служби 

Донецької області є профілактика суїцидальної поведінки серед здобувачів 

освіти.  

Станом на 01.06.2021 року психологічна служба системи освіти 

Донецької області становить – 806  фахівців, з них: 

 практичних психологів – 600 фахівців;  

 соціальних педагогів – 184 фахівця;  

 методистів –  22 фахівця.  

Профілактична робота щодо запобігання суїцидальної поведінки серед 

здобувачів освіти протягом 2020-2021 навчального року проводилась як 

очно, так  і дистанційно під час карантинних обмежень з використанням веб-
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простору (електронний кабінет/сторінка практичного психолога/педагога 

соціального, вайбер-групи, веб-конференції, онлайн-студії тощо) з метою:   

 налагодження можливості надавати психологічну допомогу здобувачам 

освіти та іншим учасникам освітнього процесу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 створення безпечного освітнього простору, позитивного психологічного 

клімату в закладі освіти й сім`ї;  

 формування навичок адекватного поводження в соціальних мережах, 

інформування про переваги й небезпеки соціальних мереж;  

 формування навичок життєстійкості до життєвих криз та умінь 

адекватно розв’язувати конфлікти, що виникають у житті здобувачів 

освіти; 

 виявлення відхилень в поведінці, міжособистісних проблем в 

спілкуванні з однолітками та дорослими; 

 формування позитивних мотивів міжособистісних відносин; 

 виховання навичок безпечної поведінки; 

 підвищення рівня інформованості адміністрації закладів освіти, 

педагогів, батьків щодо профілактики суїцидальних та негативних 

проявів поведінки серед здобувачів освіти; 

 зменшення конфліктних ситуацій серед здобувачів освіти відновними 

техніками (медіація, коло). 

 

Фахівцями КЗ ДНМЦ ПС ведеться систематична робота щодо 

координації та навчально-методичного супроводу, які спрямовані на 

допомогу фахівцям психологічних служб з питань профілактики самогубств 

та корекції ризикованої поведінки здобувачів освіти згідно з чинним 

законодавством: 

Міжнародні нормативно-правові акти: 

1. Конвенція ООН «Про права дитини». 

Закони України 

1. Закон України «Про охорону дитинства».  

2. Закон України «Про освіту». 

3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)». 
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Листи Міністерства освіти і науки України 

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2014 №1/9-179 

«Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів та учнівської 

молоді». 

2. Лист Міністерства освіти і науки  України від 07.08.2015 №2/3-14-1572-

15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень». 

3. Лист Міністерства освіти і науки  України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження і протидії булінгу (цькуванню)». 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 

2020/2021 н. р.». 

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 №1/9-362 

«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Листи КЗ ДНМЦ ПС 

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 №01/03-130 «Пріоритетні напрямки 

діяльності психологічної служби у системі освіти Донецької області на 

2020-2021 навчальний рік: методичні матеріали та рекомендації». 

2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.09.2020 № 01/03-163 «Щодо посилення  та 

активізації заходів з профілактики суїцидальної поведінки». 

3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.12.2020 № 01/03-227 «Про узагальнення даних 

за ІV квартал та посилення роботи щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 

4. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 23.02.2021 № 01/03-56 «Про посилення  роботи 

щодо профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

5. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 13.04.2021 № 01/03-89 «Про узагальнення 

інформації за І квартал 2021 року та посилення  роботи щодо 

профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

6. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 13.04.2021 № 01/03-90 «Про узагальнення 

інформації за І квартал 2021 року та посилення  роботи щодо 

профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти». 

7. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 30.06.2021 № 01/03-142 «Про узагальнення 

інформації за ІІ квартал 2021 року щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 
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8. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 06.08.2021 № 01/03-175 «Про узагальнення 

інформації за 202-2021 навчальний рік щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти». 

Нормативно-правові акти, методичні рекомендації, посібники, 

діагностичний інструментарій щодо виявлення та профілактики суїцидальних 

проявів, інформація щодо діяльності гарячих ліній, громадських, державних 

організацій надаються в постійному доступі на інформаційно-освітньому 

ресурсі КЗ ДНМЦ ПС – dnmcps.com.ua, та у групі «Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти. 

Психологічна служба Донеччини» у соціальній мережі Facebook.  

Протягом 2020-2021 навчального року фахівцями КЗ  ДНМЦ ПС були 

проведені просвітницько-профілактичні заходи: 

 25.08.2020 року – інструктивно-методична нарада «Пріоритетні напрями 

роботи та актуальні питання організації діяльності фахівців психологічної 

служби на період 2020-2021 навчального року»; 

 02.09.2020 року – вебінар «Психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами. Пріоритетні аспекти діяльності фахівців 

психологічної служби у 2020-2021 навчальному році»; 

 02.09.2020 року – вебінар «Удосконалення роботи в закладах освіти щодо 

профілактики бездоглядності та безпритульності, правопорушень, булінгу 

(цькуванню) серед учнів та учнівської молоді в 2020-2021 навчальному 

році»; 

 18.11.2020, 19.11.2020 року – регіональні онлайн-конференції «Причини 

виникнення суїцидальної поведінки та шляхи попередження суїцидальних 

тенденцій серед підлітків та учнівської молоді»; 

 20.11.2020, 25.11.2020 року – практичні заняття в режимі онлайн «QR-коди 

в освітній діяльності - крок у доповнену реальність»; 

 02.12.2020, 09.12.2020, 11.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020, 22.12.2020, 

23.12.2020  року – теоретико-практичні онлайн заняття у форматі teach-in 

«Створення електронного кабінету практичного психолога (педагога 

соціального) закладу освіти засобами інструментів Google»; 

 27.01.2021, 19.05.2021 року – методичні онлайн студії «Психодіагностична 

робота практичного психолога в режимі онлайн засобами інформаційно-

комунікаційних технологій: переваги і недоліки»; 

 27.01.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 05.02.2021 року – онлайн семінари 

«Основні стратегії соціалізації особистості: взаємодія педагогічної 

спільноти та батьківської громадськості»; 

https://dnmcps.com.ua/
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 10.02.2021, 17.02.2021 року – регіональні онлайн конференції «Шкільні 

служби порозуміння: алгоритм та досвід впровадження у закладах освіти 

Донецької області»; 

 12.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 02.03.2021 року – регіональні онлайн 

конференції «Превенція суїцидальних тенденцій серед підлітків та 

учнівської молоді. Шляхи попередження»; 

 24.02.2021 року – онлайн семінар «Захист дітей від сексуального 

насильства в Інтернеті. Безпечний інтернет»; 

 17.03.2021, 24.03.2021 року – теоретико-практичні онлайн 

семінари «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»; 

 31.03.2021, 06.05.2021 року – панельні дискусії «Проблемні питання у 

роботі практичного психолога в умовах карантинних заходів, пов’язаних із 

пандемією Covid-19 та шляхи їх вирішення. Обмін досвідом»; 

 20.04.2021, 21.04.2021 року – виступи на ювілейному V регіональному 

онлайн-фестивалі «Психофест інновацій»: 

- «Психологічна служба Донеччини: реалії сьогодення та 

перспективи розвитку»; 

- майстер-клас «Управління конфліктними ситуаціями: ключ до 

успіху»; 

- майстер-клас «Знати про булінг – бути в тренді»; 

- майстер-клас «Challenge «Життя»: психологічне благополуччя 

сучасного підлітка». 

 11.06.2021 – вебінар по використанню карткової ігрової методики «Коло 

безпеки» для керівників психологічних служб територіальних громад, які з 

вересня 2021 року проведуть відповідне навчання серед практичних 

психологів ЗЗСО відповідної ТГ. Зазначена гра була розроблена 

громадською організацією «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» 

за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та 

адресована для роботи з дітьми та підлітками віком від 12 років, освітянами, 

батьками та особами, які їх замінюють. 

 

 Створений відеоматеріал «АЛГОРИТМ ДІЙ при потенційному суїциді 

здобувача освіти» та розповсюджений через соціальну мережу Facebook – 

у групі «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби системи освіти» (609 переглядів). 

В рамках підвищення кваліфікації фахівці психологічної служби 

Донеччини систематично удосконалюють свої знання та проходять онлайн 

курси, тренінги тощо:  
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 04 – 07 травня 2021 року Програмою з відновлення та розбудови миру 

Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) на запит 

Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної 

служби системи освіти було організовано тренінговий курс з медіації 

для 18 фахівців психологічної служби, а саме практичні психологи 

закладів загальної середньої освіти, закладів фахової передвищої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, спеціальних шкіл, 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. 

Як і раніше, тренінговий курс складається з трьох тренінгових модулів:  

 «Альтернативне врегулювання спорів: базові навички» 

(тривалість – 4 дні);  

 «Медіація та відновні практики: відпрацювання навичок» 

(тривалість – 3 дні);  

 «Тренінг для тренерів з альтернативного врегулювання спорів, 

запобігання булінгу та базових навичок медіатора Шкільної 

служби порозуміння» (тривалість – 7 днів).  

 03 – 04 червня 2021 року – тренінг для вчителів «Комплексна 

психосоціальна підтримка і допомога найбільш вразливим групам 

населення поблизу лінії розмежування» у м. Святогірськ за підтримки 

міжнародної організації Save the Сhildren, що діє у 122 державах світу 

(Сирія, Ірак, Ємен тощо) та здійснює імплементацію проєктів у закладах 

освіти в Україні з 2015 року. Учасники тренінгу:  

1) навчилися: 

 самоаналізу за моделлю BASIC PH; 

 інтервізії як методу професійної підтримки колективу.  

2) обговорили: 

 Політику Безпеки Дітей (CSG) 

 механізми та організації, які можуть надавати допомогу 

дітям с ПТСР; 

 вплив моделі BASIC PH на формування особистості та 

підсилення резілієнс. 

 15.06.2021 – онлайн-презентація соціальних коміксів про протидію 

домашньому насильству, а також про наслідки збройного конфлікту на 

сході України. 

Захід відбувався за участю: 

- Програма ООН із відновлення та розбудови миру, 

- Міністерства у справах ветеранів України, 

- представників профільного директорату, 

- представників Національної Поліції, 

- представників видавництва «Видавництво», 
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- представників громадських організацій екскомбатантів та 

молодіжних об’єднань. 

З 01.09.2020 фахівцями КЗ ДНМЦ ПС запроваджені та регулярно 

надаються консультації в онлайн режимі (лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2020 

№ 01/03-137) з актуальних питань діяльності психологічної служби області та 

напрямів психологічного супроводу і соціально-педагогічного патронажу 

учасників освітнього процесу для:  

 керівників психологічних служб міст/районів/ТГ;  

 керівників міст/районів/ТГ і  керівників закладів освіти міст/районів/ТГ 

(за тимчасовою відсутністю керівника психологічної служби);  

 керівників закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, спеціальних, санаторних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, 

санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації; 

 практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 

спеціальних, санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, навчально-

реабілітаційних центрів,  санаторно-оздоровчого центру соціальної 

реабілітації;  

 новопризначених фахівців психологічної служби та молодих 

спеціалістів; практичних психологів та соціальних педагогів закладів 

освіти міст/районів/ТГ (за тимчасовою відсутністю керівника 

психологічної служби).   

 

Психологічною службою Донецької області активно ведеться робота з 

попередження та профілактики суїцидальної поведінки серед здобувачів 

освіти за наступними напрямами: 

 

1. Психодіагностична робота. 

З метою корекції та профілактики суїцидальних дій на перший план 

висуваються завдання своєчасної діагностики. Основне завдання якої – оцінка 

суїцидального ризику – міри вираження аутоагресивних проявів та 

ймовірності реалізації суїцидальних дій. Також психодіагностичні заходи 

були спрямовані на вивчення та аналіз психотравмуючих факторів, що 

призводять до втрати сенсу життя та стають руйнівною силою в житті дитини. 

Одним з основних методів психодіагностики, оцінки суїцидального 

ризику є спостереження за здобувачами освіти, застосування якого надає 

можливість виявити чинники, що впливають на виникнення суїцидальних 

тенденцій серед здобувачів освіти. Масова психодіагностика в цьому випадку 
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є непродуктивною, оскільки групу ризику стосовно суїциду складають усі 

підлітки. Для первинного виявлення було достатньо опитування батьків, 

педагогів та наявного діагностичного матеріалу за напрямом адаптації 

здобувачів освіти. 

У таблиці 1 наведені узагальнені статистичні дані щодо кількості 

охоплених учасників освітнього процесу та проведених психодіагностичних 

заходів. 

Таблиця 1. Психодіагностична робота  

(узагальнені дані) 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Проведено заходів Кількість охоплених осіб 

ТГ ЗФПО ЗПТО 
СШ, ЗШІ, 

НРЦ 
ТГ ЗФПО ЗПТО 

СШ, ЗШІ, 

НРЦ 

Учні 3 263 131 575 273 44 783 1 602 3 677 1 491 

Педагоги 280 7 26 59 2 032 158 158 241 

Батьки 237 11 14 46 3 639 485 158 727 

Всього 3 780 149 615 378 50 454 2 245 3 993 2 459 

Разом 4 922 59 151 

 

Під час пандемії та дистанційного навчання збільшилась кількість дітей 

(переважно підлітків 12 – 14 років) із суїцидальними думками. За результатами 

психодіагностики було виявлено, що причиною є негаразди в сім’ї, а 

підлітковий вік та тривале перебування в соціальних мережах підсилюють 

появу таких думок. 

Психодіагностична робота була адаптована, з додержанням 

конфіденційності, за методами та формами до режиму дистанційної роботи, 

що обумовлено введенням карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією 

коронавірусу Covid-19.  

 

Так, у таблиці 1.1. наведені дані щодо кількості заходів та охоплених 

осіб по територіальним громадам. 

 

Таблиця 1.1. Психодіагностична робота по ТГ 

 

№ 

з/п 

 

Назва  

територіальної  

громади  

 

Психодіагностика 

Учні Педагоги Батьки 
Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Бахмутський район 

1 Бахмутська ТГ 178 4002 1 37 0 0 

2 Званівська ТГ* - - - - - - 
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3 Світлодарська ТГ* - - - - - - 

4 Сіверська ТГ 9 93 2 18 2 27 

5 Соледарська ТГ 32 243 3 20 4 25 

6 Торецька ТГ 55 770 68 155 62 120 

7 Часовоярська ТГ 5 58 0 0 0 0 

ВСЬОГО: 279 5 166 74 230 68 172 

Волноваський район 

8 Великоновосілківська ТГ 18 297 2 18 2 14 

9 Волноваська ТГ 112 1882 28 196 28 1477 

10 Вугледарська ТГ 30 1204 6 125 2 100 

11 Комарська ТГ 8 14 2 57 8 14 

12 Мирненська ТГ 10 286 1 23 1 32 

13 Ольгинська ТГ 55 373 2 28 3 73 

14 Старомлинівська ТГ 31 483 5 60 0 0 

15 Хлібодарівська ТГ 16 196 4 45 5 29 

ВСЬОГО: 280 4 735 50 552 49 1 739 

Краматорський район 

16 Андріївська ТГ 1 36 0 0 0 0 

17 Дружківська ТГ 47 615 11 11 0 0 

18 Іллінівська ТГ 10 137 0 0 0 0 

19 Костянтинівська ТГ 129 3406 3 29 2 15 

20 Краматорська ТГ 149 2279 0 0 0 0 

21 Лиманська ТГ 147 2307 11 135 7 147 

22 Миколаївська ТГ 48 948 2 87 0 0 

23 Новодонецька ТГ 6 573 0 0 3 336 

24 Олександрівська ТГ 91 1433 6 63 12 24 

25 Святогірська ТГ 37 458 10 66 13 253 

26 Слов'янська ТГ 148 2548 42 184 8 122 

27 Черкаська ТГ 2 34 0 0 0 0 

ВСЬОГО: 815 14 774 85 575 45 897 

Маріупольський район 

28 Кальчицька ТГ 8 45 2 14 2 88 

29 Мангушська ТГ 25 266 0 0 0 0 

30 Маріупольська ТГ 1057 7811 10 60 2 12 

31 Нікольська ТГ 15 67 0 0 0 0 

32 Сартанська ТГ 
Відповідно до листа Сартанської селищної ВЦА від 31.05.2021 №382 

інформацію тимчасово продовжують надавати Маріупольська міська рада і 
Волноваська районна адміністрація 

ВСЬОГО: 1 105 8 189 12 74 4 100 

Покровський район 

33 Авдіївська ТГ  15 300 0 0 0 0 

34 Білозерська ТГ 48 860 6 25 8 58 

35 Гродівська ТГ 17 305 1 20 2 38 

36 Добропільська ТГ 327 3739 28 304 27 343 

37 Криворізька ТГ 7 106 1 10 2 20 
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38 Курахівська ТГ 30 464 0 0 5 53 

39 Мар'їнська ТГ 42 332 4 18 2 5 

40 Мирноградська ТГ 78 833 10 98 9 43 

41 Новогродівська ТГ 37 408 2 37 2 20 

42 Очеретинська ТГ 11 486 3 47 0 0 

43 Покровська ТГ 97 2308 2 20 6 82 

44 Селидівська ТГ 73 1742 2 22 8 69 

45 Удачненська ТГ* - - - - - - 

46 Шахівська ТГ 2 36 0 0 0 0 

ВСЬОГО: 784 11 919 59 601 71 731 
*«-» - територіальні громади, які не надали інформацію  

 

ВАЖЛИВО! Психологічне забезпечення освітнього процесу 

(профілактика, корекція, консультування тощо) спирається на 

діагностичну складову. 

 

 2. Консультаційна робота 

Робота була спрямована на попередження суїцидальної поведінки, 

булінгу (цькування), створення безпечного освітнього простору, формування 

позитивних життєвих цілей, розвиток стресостійкості та збереження 

психічного здоров’я учнів, сприяння формуванню довірливих батьківсько-

дитячих відносин та побудови конструктивного діалогу між здобувачами 

освіти, педагогами та батьками. Вищезазначена робота була проведена за 

наступною тематикою: 

Здобувачі освіти 

 «Суїцидальна поведінка 

учня» 

 «Вихід є!» 

 «Безпечний інтернет: правила 

поведінки» 

 « Я – це Я» 

 «Як не потрапити в 

небезпечну ситуацію» 

 «Емоція. Друг чи ворог» 

 «Як порозумітися з 

батьками?» 

 «Спілкування в сім’ї» 

 «Твоє життя-твій вибір!» 

 «Правила порозуміння» 

 «Стоп-конфлікт!» 

 «Стабілізація загального 

психічного стану» 

 «Мої життєві плани» 

 «Проблеми у відносинах з 

батьками» 

 «Як допомогти собі 

впоратись з важкою 

ситуацією» 

 «Безпечна і відповідальна 

поведінка» 

 «Перемоги свій страх» 

 «Ресурси підтримки» 

 «Ти не один» 

 «Як швидко заспокоїтися» 
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 «Взаємовідносини в системі 

учні-батьки» 

 «Як навчитися долати 

емоційний розпач і апатію»  

 «Подолання тривожності та 

стресового стану у зв’язку з 

втратою рідної людини» 

 «Психологічна рівновага чи 

як не втрачати надію на 

краще» 

 «Цінність особистості» 

 «Основні проблеми 

підліткового віку» 

 «Пошук сенсу життя.  

Проблема самооцінки» 

 «Коло  мого спілкування» 

 «Хочу подобатися собі та 

іншим» 

 «Як  подолати стрес» 

 «Як впливають емоції на 

вирішення конфліктів» 

 «Я - унікальна особистість» 

 «Як навчитися взаємодіяти з 

вчителем» 

 «Що означає справжня 

дружба» 

 «Чому варто дотримуватися 

здорового способу життя» 

 «Якщо батьки вживають 

алкогольні напої» 

Педагоги 

 «Небезпечні ігри в 

соціальних мережах: як 

уберегти дітей?» 

 «Як не допустити суїцид» 

 «Ефективне спілкування в 

системі «педагог-учень»» 

 «Профілактика суїцидальних 

тенденцій» 

 «Психологічний клімат в 

класних колективах» 

 «Особливості спілкування з 

людьми різних психотипів» 

 «Особливості спілкування з 

нестабільною дитиною. 

Використання підтримуючих 

фраз» 

 «Якщо відчуваєш симптоми 

емоційного вигоряння» 

 «Засоби профілактики 

суїциду» 

 «Врегулювання конфліктних 

ситуацій» 

 «Попередити – значить 

врятувати!» 

 «Спілкування з дітьми, які 

мають емоційні труднощі» 

 «Формування в учнів 

позитивного 

світосприйняття» 

 «Психоемоційний стан учня, 

на що звертати увагу. Як 

допомогти впоратися зі 

стресом» 

 «Вибір ефективних методів 

педагогічної взаємодії» 

 «Способи ефективного 

вирішення конфліктів між 

педагогами та здобувачами 

освіти» 

 «Роль класного керівника в 

профілактиці дитячого 

суїциду» 

 «Профілактика небезпечних 

соціальних мереж» 
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 «Збереження та зміцнення 

психічного здоров’я»  

 «Як встановити довірливі 

стосунки з дитиною» 

 «Ранні  ознаки суїцидальних 

намірів» 

 «Вибір адекватних  методів 

педагогічної дії» 

 «Образ сучасної дівчини та 

культура спілкування» 

 «Як реагувати на образливі 

жарти» 

 «Образ в соціальних мережах 

та в реальності – одна і та 

сама людина?» 

 «Стосунки з батьками: чи 

можуть бути секрети» 

 «Як порозумітися з 

дорослими?» 

 «Методи роботи з ними з 

дітьми «групи ризику» 

 Вікові особливості учнів» 

 Підлітковий суїцид: як 

розпізнати небезпеку?» 

 «Діти трудових мігрантів» 

 «Як навчити батьків 

виховувати без насилля» 

 «Навчання після карантину: 

адаптуємося разом»

Батьки 

 «Позитивний психологічний 

клімат в сім'ї – запорука 

стійкої психіки дитини» 

 «Збереження психічного 

здоров’я дітей» 

 «Рекомендації батькам та 

близьким дитини, що схильна 

до суїцидальної поведінки» 

 «Небезпечні квести для 

дітей» 

 «Психологічний клімат 

родини» 

 «Фактори суїциду» 

 «Правила успішного 

спілкування з дитиною» 

 «Небезпечний Інтернет» 

 «Що треба врахувати, щоб 

допомогти дитині успішно 

здати ДПА та ЗНО»   

 «Продуктивна організація 

вільного часу на канікулах» 

 «Проблеми у відносинах з 

дитиною-підлітком» 

 «Як вберегти дитину від 

жахливого кроку» 

 «Як вберегти дитину від 

«груп смерті» в соцмережах» 

 «Ставлення дітей до вимог 

батьків» 

 «Як підтримати дитину у 

скрутну хвилину»  

 «Відсутність контакту 

дитини з однолітками» 

 «Емоційний стан дитини. 

Особливості підліткового 

віку» 

 «У сім’ї – підліток» 

 «Основні проблеми 

підліткового віку» 

 «Конфлікти та шляхи їх 

подолання» 
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 «Стилі батьківського 

виховання та  сімейних 

відносин» 

 «Цінність  сімейних  

стосунків» 

 «Позитивне мислення – успіх 

у  житті» 

 «Розкриття особистісних  рис 

дитини для  зниження 

психоемоційного напруження 

в сім’ї» 

 «Як встановити довірливі 

стосунки з дитиною» 

 «Питання  адаптації  до  

нових  умов у школах І-ІІ 

ступені» 

 «Спілкування  дитини  з  

однолітками» 

 «Коли в родині вживають 

алкоголь» 

 «Чому підлітки часто 

скоюють самогубство?» 

 «Як бути авторитетом для 

дитини?» 

 «Дисципліна – це обов`язок 

дитини чи батьків?» 

 «Ефективне виховання без 

покарання» 

 «Яким має бути контроль: 

виховуємо самостійність» 

 «Особливості протікання 

підліткової кризи» 

 «Профілактика та 

попередження небажаної 

поведінки підлітка» 

У таблиці 2 наведені узагальнені статистичні дані щодо кількості 

охоплених учасників освітнього процесу та проведених консультацій. 

Таблиця 2. Консультаційна робота 

(узагальнені дані) 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Проведено заходів 
Кількість осіб, які отримали 

консультаційну допомогу 

ТГ ЗФПО ЗПТО 
СШ, ЗШІ, 

НРЦ 
ТГ ЗФПО ЗПТО 

СШ, ЗШІ, 

НРЦ 

Учні 2 668 172 735 227 14 699 746 2 253 1 227 

Педагоги 1 350 53 314 236 5 967 228 400 436 

Батьки 1 664 30 76 156 8 533 192 454 626 

Всього 5 682 255 1 125 619 29 199 1 166 3 107 2 289 

Разом 7 681 35 761 

 

Одна з функцій консультування в межах профілактики самогубств 

полягає в тому, щоб поповнити обсяг знань учнів про цінність життя, про 

шляхи виходу зі складних життєвих ситуацій, створювати мотивацію до 

навчання в умовах дистанційної освіти, допомогти усвідомити важливість 

кожної особистості в суспільстві, а батькам та педагогам розширювати  знання 

про причини виникнення і прояви суїцидальної поведінки підлітків, досягти 

усвідомлення проблеми і способи поведінки та реагування, а також оволодіння 
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знаннями з конструктивної взаємодії з підлітками, налагодженню гармонійних 

стосунків, особливо в умовах соціальної ізоляції. 

Відповідно до даних таблиці 2.1. «Консультаційна робота» бажано 

приділяти більше уваги консультуванню учасників освітнього процесу 

психологічним службам таких територіальних громад, як Гродівська, 

Комарська, Кальчицька, Шахівська. 

Таблиця 2.1. Консультаційна робота по ТГ 

 

№ 

з/п 

 

Назва  

територіальної  

громади  

 

Консультаційна робота 

Учні Педагоги Батьки 
Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Бахмутський район 

1 Бахмутська ТГ 166 394 50 465 46 400 

2 Званівська ТГ* - - - - - - 

3 Світлодарська ТГ* - - - - - - 

4 Сіверська ТГ 4 29 1 8 4 22 

5 Соледарська ТГ 22 930 32 121 27 240 

6 Торецька ТГ 60 245 40 370 73 130 

7 Часовоярська ТГ 8 6 7 7 5 5 

ВСЬОГО: 260 1 604 130 971 155 797 

Волноваський район 

8 Великоновосілківська ТГ 62 108 7 7 11 19 

9 Волноваська ТГ 72 418 42 216 64 598 

10 Вугледарська ТГ 19 78 15 76 8 47 

11 Комарська ТГ 1 1 1 1 1 1 

12 Мирненська ТГ 2 51 2 32 1 165 

13 Ольгинська ТГ 47 224 17 42 22 410 

14 Старомлинівська ТГ 12 33 8 8 5 5 

15 Хлібодарівська ТГ 8 47 2 21 2 2 

ВСЬОГО: 223 960 94 403 114 1 247 

Краматорський район 

16 Андріївська ТГ 3 3 6 6 6 6 

17 Дружківська ТГ 112 305 48 297 54 694 

18 Іллінівська ТГ 14 95 12 70 6 64 

19 Костянтинівська ТГ 103 483 71 359 60 63 

20 Краматорська ТГ 90 513 20 21 41 41 

21 Лиманська ТГ 128 422 118 192 61 333 

22 Миколаївська ТГ 22 1386 15 138 5 798 

23 Новодонецька ТГ 34 715 12 65 18 358 

24 Олександрівська ТГ 21 121 5 26 10 77 

25 Святогірська ТГ 23 86 11 43 9 107 

26 Слов'янська ТГ 145 1640 64 571 75 651 

27 Черкаська ТГ 5 7 4 15 5 5 
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ВСЬОГО: 700 5 776 386 1 803 350 3 197 

Маріупольський район 

28 Кальчицька ТГ 0 0 3 2 0 0 

29 Мангушська ТГ 78 203 26 35 27 30 

30 Маріупольська ТГ 555 1734 200 531 49 180 

31 Нікольська ТГ 8 53 5 21 3 15 

32 Сартанська ТГ 
Відповідно до листа Сартанської селищної ВЦА від 31.05.2021 №382 

інформацію тимчасово продовжують надавати Маріупольська міська рада і 

Волноваська районна адміністрація 
ВСЬОГО: 641 1 990 234 589 79 225 

Покровський район 

33 Авдіївська ТГ  48 48 10 10 12 12 

34 Білозерська ТГ 24 400 18 218 15 65 

35 Гродівська ТГ 4 4 4 4 4 4 

36 Добропільська ТГ 206 1272 178 877 648 1015 

37 Криворізька ТГ 1 146 6 35 5 60 

38 Курахівська ТГ 22 52 21 74 12 83 

39 Мар'їнська ТГ 54 108 27 60 14 82 

40 Мирноградська ТГ 238 1608 158 679 134 1134 

41 Новогродівська ТГ 20 36 19 36 17 25 

42 Очеретинська ТГ 13 258 6 42 3 7 

43 Покровська ТГ 53 102 26 85 18 26 

44 Селидівська ТГ 161 335 33 81 84 554 

45 Удачненська ТГ* - - - - - - 

46 Шахівська ТГ 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 844 4 369 506 2 201 966 3 067 
*«-» - територіальні громади, які не надали інформацію  

3. Корекційна робота 

Цей вид роботи спрямований на навчання технікам керування емоціями, 

зняття  емоційної напруги, навчання конструктивним поведінковим реакціям 

у проблемних ситуаціях, розвиток позитивної самооцінки цінності 

особистості, її соціального статусу в групі, тренінги особистісного зростання, 

корекцію психоемоційного стану з використанням арттерапевтичних вправ, 

елементів ігротерапії  тощо. 

У таблиці 3 наведені узагальнені статистичні дані щодо кількості 

охоплених здобувачів освіти та проведених заходів. 

Таблиця 3. Корекційна робота (узагальнені дані) 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Проведено заходів Кількість охоплених осіб 

ТГ ЗФПО ЗПТО 
СШ, ЗШІ, 

НРЦ 
ТГ ЗФПО ЗПТО 

СШ, ЗШІ, 

НРЦ 

Учні 1 351 101 145 279 8 515 396 843 504 

Разом 1 876 10 258 
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Тематика, за якою проводилась корекційна робота зі здобувачами 

освіти: 

 Цикл занять з елементами тренінгу «Зниження рівня тривожності 

й агресивності підлітка», О. В. Запорожець; 

 Практичні заняття з елементами тренінгів «Попередження 

нещасних випадків серед дітей шкільного віку», упорядник А. Ю. 

Сирова; 

 Програма «Формування позитивного образу «Я» та профілактика 

суїцидальної поведінки», Н. А. Сейко; 

 Програма «Подолання невпевненості. Розвиток особистої 

цілеспрямованості», І. І. Стрельнікова; 

 Програма «Формування безпечної поведінки дітей у кібер-

просторі»,    О. В. Уманська; 

 Заняття з елементами тренінгу «Вчимося спілкуватися», Г. В. 

Давиденко; 

 Програма тренінгу «Корекція взаємовідносин та самооцінки учнів, 

керування своїми емоціями», О. М. Краснік; 

 Заняття з елементами тренінгу «Мій настрій», Л. В. Козюбенко;  

 Корекційно-розвивальна програма «Успішна адаптація 

першокласників та п’ятикласників». 

 

Звертаємо увагу, що відповідно до даних таблиці 3.1. «Корекційна 

робота по ТГ» найбільш активно впроваджують корекційно-розвиткові 

програми психологічні служби територіальних громад Маріупольського та 

Покровського районів.  

Таблиця 3.1. Корекційна робота по ТГ 

 

№ 

з/п 

 

Назва  

територіальної  

громади  

Корекційна робота 

Учні 
Кількість заходів Кількість охоплених осіб 

Бахмутський район 

1 Бахмутська ТГ 6 36 

2 Званівська ТГ* - - 

3 Світлодарська ТГ* - - 

4 Сіверська ТГ 9 29 

5 Соледарська ТГ 75 668 

6 Торецька ТГ 0 0 

7 Часовоярська ТГ 4 25 

ВСЬОГО: 94 758 

Волноваський район 

8 Великоновосілківська ТГ 13 75 
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9 Волноваська ТГ 4 66 

10 Вугледарська ТГ 9 11 

11 Комарська ТГ 0 0 

12 Мирненська ТГ 1 20 

13 Ольгинська ТГ 17 196 

14 Старомлинівська ТГ 4 27 

15 Хлібодарівська ТГ 5 12 

ВСЬОГО: 53 407 

Краматорський район 

16 Андріївська ТГ 0 0 

17 Дружківська ТГ 13 123 

18 Іллінівська ТГ 8 90 

19 Костянтинівська ТГ 112 164 

20 Краматорська ТГ 56 146 

21 Лиманська ТГ 34 9 

22 Миколаївська ТГ 11 787 

23 Новодонецька ТГ 34 715 

24 Олександрівська ТГ 5 25 

25 Святогірська ТГ 7 9 

26 Слов'янська ТГ 40 412 

27 Черкаська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 286 2 480 

Маріупольський район 

28 Кальчицька ТГ 3 9 

29 Мангушська ТГ 20 230 

30 Маріупольська ТГ 271 483 

31 Нікольська ТГ 12 95 

32 Сартанська ТГ 
Відповідно до листа Сартанської селищної ВЦА від 31.05.2021 №382 

інформацію тимчасово продовжують надавати Маріупольська міська рада і 

Волноваська районна адміністрація 

ВСЬОГО: 306 817 

Покровський район 

33 Авдіївська ТГ  30 10 

34 Білозерська ТГ 21 94 

35 Гродівська ТГ 0 0 

36 Добропільська ТГ 183 1097 

37 Криворізька ТГ 5 97 

38 Курахівська ТГ 45 519 

39 Мар'їнська ТГ 6 38 

40 Мирноградська ТГ 117 927 

41 Новогродівська ТГ 17 32 

42 Очеретинська ТГ 9 229 

43 Покровська ТГ 46 483 

44 Селидівська ТГ 99 527 

45 Удачненська ТГ* - - 
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46 Шахівська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 578 4 053 
*«-» - територіальні громади, які не надали інформацію  

 

4.Просвітницько-профілактична робота  

Профілактична та просвітницька робота сприяє розвитку в здобувачів 

освіти вміння аналізувати та регулювати свій емоційний стан. 

Цей вид діяльності передбачає такі поширені форми, як лекції, бесіди, 

виступи на батьківських зборах та педагогічних нарадах, методичних 

об’єднаннях, семінари, психолого-педагогічний консиліум, батьківські 

всеобучі, виховні години, круглі столи, диспути, години психолога, 

розміщення наочної інформації в класних куточках та куточках психолога, так 

і більш специфічні: воркшопи, факультативи з психології, заняття у кімнаті 

психологічного розвантаження, заняття з елементами тренінгу для дітей, 

педагогів, батьків тощо.   

У таблиці 4 наведені узагальнені статистичні дані щодо кількості 

охоплених учасників освітнього процесу та проведених просвітницько-

профілактичних заходів. Аналіз цьогорічних даних від фахівців психологічних 

служб свідчить про успішність профілактичної роботи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій в умовах карантинних обмежень.  

Таким чином, використання веб-простору дозволило охопити 

профілактичними заходами понад 60% здобувачів освіти Донецької області. 

 

Таблиця 4. Просвітницько-профілактична 

робота (узагальнені дані) 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Проведено заходів Кількість охоплених осіб 

ТГ ЗФПО ЗПТО 
СШ, ЗШІ, 

НРЦ 
ТГ ЗФПО ЗПТО 

СШ, ЗШІ, 

НРЦ 

Учні 5 220 188 392 289 99 382 3 358 4 937 2 671 

Педагоги 1 476 65 95 97 14 974 681 691 613 

Батьки 1 787 39 71 92 55 126 1 445 1 698 1 177 

Всього 8 483 292 558 478 169 482 5 484 7 326 4 461 

Разом 9 811 186 753 
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Тематика, за якою проводилась просвітницько-профілактична робота з 

учасниками освітнього процесу: 

Здобувачі освіти 

 «Новий погляд на проблему 

насильства» 

 «Вчимося вирішувати 

суперечки мирно»  

 «Профілактика подолання 

суїцидальних думок» 

 «Станція призначення життя» 

 «Безпечний інтернет: правила 

поведінки» 

 «Я все зможу. Я все 

подолаю» 

 «Як знайти вихід з 

конфліктної ситуації» 

 «Конфлікти у сім’ї та шляхи 

їх попередження» 

 «Складові щасливого життя» 

 «Спілкування з однолітками. 

Проблеми та шляхи їх 

вирішення» 

 «Дефіцит спілкування. 

Ізоляція. Що робити» 

 «Емоції та їх роль в житті 

людини» 

 «Твої життєві орієнтири» 

 «Кібербулінг, секстинг, 

кібергрумінг- нові терміни 

про старі злочини» 

 «Безпека Інтернет-простору. 

Як спілкуватися» 

 «Конструктивне спілкування. 

Що це?» 

 «Інтроверти та екстраверти. 

Особливості спілкування» 

 «Фарби життя. Знайди своє 

хобі. Кожен у чомусь  

талановитий» 

 «Спілкування з батьками. 

Зрозуміти та підтримати» 

 «Шлях до себе. Який я?» 

 «Як працювати над собою. 

Спираємося на сильні боки 

власного «Я»» 

 «Наслідки військового 

конфлікту» 

 «Відпочиваємо з користю» 

 «Як впоратися з 

психотравмуючими  

факторами на ДПА та ЗНО?» 

 «Щастя просто жити!» 

 «Який чудовий світ» 

 «Правила розумного 

користувача Інтернету» 

 «Кібербезпека» 

 «Словник емоцій» 

 «Моє ставлення до складних 

життєвих ситуацій» 

 «Твоя відповідальність за 

життя» 

 «Профілактика та подолання 

стресу» 

 «Формування емоційної 

стабільності та навичок 

керування емоційними 

станами» 

 «Телефони гарячих ліній» 

 «#не_ведись – прояви свою 

стійкість в Інтернеті» 

 «Я - смілива людина» 
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 «Вчимося відпочивати та 

розслаблятися»  

 «Самодопомога у складних 

ситуаціях» 

 «Що необхідно, щоб стати 

сильною особистістю і 

зберегти свою 

індивідуальність?»  

 «Основні проблеми 

підліткового віку» 

 «Не ображати один одного» 

 «Цінності в житті молодої 

людини» 

 «Стрес. Засоби боротьби зі 

стресом» 

 «Життя – це безцінний дар, 

що дається людині при 

народженні» 

 « Як поліпшити собі настрій» 

 «Скажи конфліктній 

поведінці -НІ» 

 «Життя людини – найвища 

цінність» 

 «Життєві цінності» 

 «Безпечний інтернет» 

 «Вільний час – простір для 

розвитку особистості» 

 «Сонечко в моїй душі» 

 «День щастя. Будемо щасливі 

завжди.» 

 «Життя людини - найвища 

цінність» 

 «Профілактика суїцидальної 

поведінки. Історія Кевіна і 

Кевіна» 

 «Невпевненість у собі» 

 «Спілкування з однолітками  

протилежної статі» 

 «Як сказати «Ні» і не 

втратити друзів» 

 Аутодеструкція: сміливість 

чи небезпека 

 «Безкоштовна гаряча лінія 

психологічної допомоги» 

 «Я і моя школа. Я – 

потрібен!»

Педагоги 

 «Фактори, що впливають на 

суїцидальну поведінку 

молоді та шляхи допомоги 

при потенційні можливості 

суїциду» 

 «Методи виявлення дітей з 

суїцидальними 

схильностями» 

 «Ознаки суїцидальної 

поведінки» 

 «Як поводитися з дитиною. 

Яка має ознаки суїцидальної 

поведінки?» 

 «Під маскою поганого 

настрою» 

 « Як не допустити суїциду 

дитини» 

 « Як працювати із дитячою 

невпевненістю» 

 «Організація співпраці з 

батьками – запорука 

ефективної профілактичної 

роботи» 

 «Насильство в сім'ї. Перші 

кроки до підтримки дитини» 
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 «Емоційна напруга в умовах 

карантину. Спілкування з 

дитиною» 

 «Як попередити потенційний 

суїцид» 

 «Важливість відновлення 

життєвої енергії» 

 «Профілактика суїцидальної 

поведінки» 

 «Безпечний інформаційний 

простір» 

 «Засоби формування 

стресостійкості школярів» 

 «Суїцидальна поведінка. 

Профілактика насилля у 

підлітковому віці» 

 «Міфи та факти про суїцид» 

 «Як подолати стрес» 

 «Турбота про себе» 

 «Поняття емоційного 

вигоряння й діагностика» 

 «Небезпечні ігри в Інтернеті. 

Профілактика ризиків» 

 «Депресивні стани у 

підлітків» 

 «Десять кроків із запобігання 

самогубств у шкільному 

середовищі» 

 «Як подолати стрес у 

підлітка» 

 «Як говорити з дітьми про 

насилля» 

 «Як допомогти людині у 

кризовій ситуації» 

 «Вчасне виявлення 

суїцидальної поведінки - 

запорука успіху для його 

уникнення» 

 «Негативні сімейні чинники, 

які впливають на 

суїцидальність підлітків» 

 «Суїцидальна поведінка і її 

прояви» 

 «Профілактика 

психологічного здоров’я та 

емоційних розладів у 

підлітків» 

 «Створюємо разом безпечне 

середовище» 

 «Учимося домовлятися» 

 «Методи виявлення груп 

ризику, схильних до 

аутоагресії» 

 «Небезпечні квести в 

інтернеті» 

 «Тривожність дитини та її 

поведінкові прояви» 

 «Створення безпечного 

освітнього середовища» 

Батьки 

 «Попередження суїцидальної 

поведінки у дітей» 

 «Безпечний інтернет. Вплив 

субкультури на дитину» 

 «Тиск на дитину. Шляхи 

недопущення конфлікту» 

 «Ознаки суїцидальної 

поведінки. На що треба 

звертати увагу» 

 «Знайомство з власною 

дитиною» 
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 «Мікроклімат родини – 

передумова формування 

здорової дитини» 

 «Спілкуватися з дитиною. 

Як?» 

 «Дії батьків для 

профілактики стресових 

розладів у дітей» 

 «Стилі спілкування з 

дитиною. Що необхідно 

враховувати» 

 «Розмовляйте з дитиною. 

Важливість довірливих 

стосунків» 

 «Важливість емоційної 

турботи з боку батьків» 

 «Важливість використання 

підтримуючих фраз» 

 «Організація дитини на 

дистанційному навчанні» 

 «Основні проблеми 

виховання сучасних дітей та 

шляхи їх вирішення» 

 «Профілактика інтернет 

залежності» 

 «20 порад батькам, які 

допоможуть не тільки 

навчити дітей «цифровій 

гігієні», але й захистити їх від 

багатьох інтернет-загроз» 

 «Реагуємо на емоції дітей 

екологічно» 

 «Сучасна сім'я несе 

найбільшу відповідальність 

за виховання дитини» 

 «Виховання починайте з 

любові» 

 «Нехтування основними 

потребами дитини (підлітка) і 

як цього не допустити» 

 «Звертаємо увагу на 

поведінку та висловлювання 

дитини» 

 «Як батькам замінити 

токсичні фрази?» 

 «Покарання або ефективне 

виховання» 

 «Небезпечні ігри в 

соціальних мережах: як 

уберегти дітей?» 

 «10 фраз замість «Нічого ти 

не розумієш! Слухай 

маму/тата» 

 «20 порад батькам, які 

допоможуть не тільки 

навчити дітей «цифровій 

гігієні», але й захистити їх від 

багатьох інтернет-загроз» 

 «Негативні сімейні чинники, 

які впливають на 

суїцидальність підлітків» 

 «Лайфхаки спілкування з 

дітьми» 

 «Безпека дитини в мережі 

інтернет, як виховувати?» 

 «Насилля в сімейному колі» 

 «Чого ми чекаємо від наших 

дітей» 

 

ВАЖЛИВО! Саме проблеми у відносинах з однолітками корелюють з 

наявністю суїцидальних думок у підлітків. Булінг (цькування) є однією із 
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найпоширеніших причин суїцидальних спроб, тому профілактика цього 

явища взаємопов’язана із попередженням суїцидальної поведінки.  

Профілактика суїцидальної поведінки була адаптована за методами та 

формами до режиму дистанційної роботи та спрямована на інформаційно-

просвітницькі та профілактичні заходи з використанням веб-простору (сайти 

закладів освіти, електронні кабінети практичних психологів/соціальних 

педагогів, вайбер-групи, веб-конференції, онлайн-студії тощо) щодо: 

 підтримки особистості в умовах карантину; 

 формування позитивних мотивів міжособистісних відносин; 

 виховання навичок безпечної поведінки; 

 формування поведінки дитини, що відповідає загальноприйнятим нормам 

і правилам; 

 підвищення рівня інформованості адміністрації закладів освіти, 

педагогів, батьків щодо профілактики суїцидальних та негативних 

проявів поведінки серед здобувачів освіти, а також насильства та 

жорстокого поводження по відношенню до неповнолітніх. 

Таблиця 4.1. Просвітницько-профілактична робота по ТГ 

 

№ 

з/п 

 

Назва  

територіальної  

громади  

 

Просвітницька та профілактична робота 

Учні Педагоги Батьки 
Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількіс

ть 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Бахмутський район 

1 Бахмутська ТГ 550 8204 122 1240 169 1863 

2 Званівська ТГ* - - - - - - 

3 Світлодарська ТГ* - - - - - - 

4 Сіверська ТГ 8 312 1 30 13 221 

5 Соледарська ТГ 57 616 37 120 28 679 

6 Торецька ТГ 285 4200 145 1300 160 2100 

7 Часовоярська ТГ 71 863 5 70 6 401 

ВСЬОГО: 971 14 195 310 2 760 376 5 264 

Волноваський район 

8 Великоновосілківська ТГ 70 1211 15 216 11 144 

9 Волноваська ТГ 192 2357 22 536 44 1994 

10 Вугледарська ТГ 73 1378 29 272 34 762 

11 Комарська ТГ 12 144 4 24 3 8 

12 Мирненська ТГ 6 305 3 50 1 165 

13 Ольгинська ТГ 50 1192 13 177 26 716 

14 Старомлинівська ТГ 23 193 16 66 8 123 

15 Хлібодарівська ТГ 26 523 6 94 4 491 

ВСЬОГО: 452 7 303 108 1 435 131 4 403 

Краматорський район 

16 Андріївська ТГ 12 217 7 31 9 148 
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17 Дружківська ТГ 118 3605 27 172 31 2841 

18 Іллінівська ТГ 33 959 12 246 9 790 

19 Костянтинівська ТГ 234 4702 39 577 61 1721 

20 Краматорська ТГ 265 3938 35 202 30 1625 

21 Лиманська ТГ 226 2881 46 217 64 1614 

22 Миколаївська ТГ 79 1893 9 284 17 1548 

23 Новодонецька ТГ 45 715 15 65 18 392 

24 Олександрівська ТГ 34 1368 16 91 11 107 

25 Святогірська ТГ 28 395 6 67 4 131 

26 Слов'янська ТГ 128 1648 81 733 88 712 

27 Черкаська ТГ 16 543 7 45 11 342 

ВСЬОГО: 1 218 22 864 300 2 730 353 11 971 

Маріупольський район 

28 Кальчицька ТГ 15 185 8 32 9 148 

29 Мангушська ТГ 49 558 15 145 25 273 

30 Маріупольська ТГ 910 27780 206 4473 182 13634 

31 Нікольська ТГ 7 117 7 42 4 39 

32 Сартанська ТГ 
Відповідно до листа Сартанської селищної ВЦА від 31.05.2021 №382 

інформацію тимчасово продовжують надавати Маріупольська міська рада і 
Волноваська районна адміністрація 

ВСЬОГО: 981 28 640 236 4 692 220 14 094 

Покровський район 

33 Авдіївська ТГ  15 357 15 15 7 150 

34 Білозерська ТГ 81 1486 32 136 55 1903 

35 Гродівська ТГ 20 418 8 61 2 360 

36 Добропільська ТГ 459 4171 148 688 211 4090 

37 Криворізька ТГ 3 170 6 57 6 316 

38 Курахівська ТГ 62 1742 31 419 54 2225 

39 Мар'їнська ТГ 64 490 46 117 18 463 

40 Мирноградська ТГ 340 4393 86 679 177 4160 

41 Новогродівська ТГ 82 1990 41 120 27 1325 

42 Очеретинська ТГ 14 923 7 42 5 475 

43 Покровська ТГ 261 5279 47 385 54 1362 

44 Селидівська ТГ 192 4873 53 621 89 2536 

45 Удачненська ТГ* - - - - - - 

46 Шахівська ТГ 5 52 2 17 2 29 

ВСЬОГО: 1 598 26 344 522 3 357 707 19 394 
*«-» - територіальні громади, які не надали інформацію  

 

Під час проведення просвітницько-профілактичних заходів виникали 

проблемні питання у зв’язку з: 

- обмеженою участю батьків у загальношкільних, класних заходах через 

протиепідемічні обмеження та дистанційну форму співпраці; 

- відсутністю роздаткової просвітницької продукції для закладів (пам’яток, 

буклетів, плакатів тощо), а у шкільних психологів обмежені можливості для 
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випуску буклетів, пам’яток тощо; 

- недостатньо активним впровадженням курсів за вибором, факультативів, 

гуртків психологічної спрямованості. 

 

5. Освітня діяльність 

У закладах освіти цей напрям роботи реалізується фахівцями 

психологічної служби через викладання навчального матеріалу за програмами 

курсів за вибором, факультативів, годин психолога, гуртків психологічного та 

соціально-педагогічного спрямування. Факультативні заняття, тренінги тощо, 

які проводять фахівці психологічної служби дозволяють формувати у 

здобувачів освіти навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння 

розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, адекватно ставитися до 

збереження власного здоров’я, долати шкідливі звички, протидіяти насильству, 

розвивати психологічну культуру здобувачів освіти тощо. 

 

У таблиці 5 наведені узагальнені статистичні дані щодо кількості 

охоплених здобувачів освіти та проведених заходів. 

Таблиця 5. Освітня діяльність (узагальнені дані) 

 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Проведено заходів Кількість охоплених осіб 

ТГ ЗФПО ЗПТО 
СШ, ЗШІ, 

НРЦ 
ТГ ЗФПО ЗПТО 

СШ, ЗШІ, 

НРЦ 

Учні 941 4 14 128 2 821 24 340 179 

Разом 1 087 3 364 

 

Вищезазначена робота була проведена за наступною тематикою: 

 «Основи психологічної культури особистості» для учнів 10-11 класів 

(укладач Д. Д. Романовська); 

 «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» 

факультативний курс для учнів 5-х класів (автор А. В. Заворотнюк); 

 «Чудо життя!» програма розвитку емоційно-особистісної сфери та 

профілактики афективних проявів поведінки першокласників (автор Т. А. 

Абрамович); 

 «Безпечний простір» (автор С.О . Богданов); 

 «Вчимося жити разом» (автори Т.В. Воронцова, В. С. Пономаренко); 

 «Профілактика шкідливих звичок» (автори Г. Є. Челах, О. В. Медведєва); 

 «Живи за правилами» (автор Т. Ремех); 

 «Сімейні цінності» (автори О. В. Мельнік, Т. В. Кравченко); 
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 «Save the children» Програма психологічної реабілітації дітей: 

психосоціальна підтримка в школі та поза неї; 

 «Психологія спілкування» (укладач Н. Ю. Сасюк); 

 «Психологія спілкування» (автор І.Є. Хронюк); 

 «Школа подружнього життя» (автор О. В. Олійник); 

 «Вирішення конфліктів мірним шляхом. Базові навички медіації 5-9 

класів» (автори Н.Б. Левченко, М.М. Матвійчук); 

 «Вирішуємо конфлікти. Будуємо мир навколо себе» (В.Л. Андрієнкова, 

В. І. Бондар та група співавторів); 

 Тренінговий курс за програмою «Дорослішай на здоров’я» (автори Н. О. 

Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван); 

 Інформаційно-освітня антиалкогольна програма «Сімейна розмова» 

(керівник авторів В. Г. Панок). 

 

Освітня діяльність пов’язана з первинною профілактикою суїцидальних 

тенденцій, спрямована на налагодження конструктивної соціальної взаємодії 

учасників освітнього процесу і дає можливість здобувачам освіти пізнати самих 

себе та оточуючих, виробити імунітет до негативних викликів сьогодення, 

набути комунікативних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з 

протилежною статтю тощо. 

Наведені нижче у таблиці 5.1. статистичні дані вказують на активну 

роботу фахівців психологічної служби із здобувачами освіти таких 

територіальних громад, як Бахмутська, Великоновосілківська, 

Вугледарська, Добропільська, Дружківська, Соледарська, Іллінівська, 

Костянтинівська, Лиманська, Миколаївська, Маріупольська, Мар’їнська, 

Новогродівська, Покровська. 

 
Таблиця 5.1. Освітня діяльність по ТГ  

 

№ 

з/п 

 

Назва  

територіальної  

громади  

Освітня діяльність 

Учні 
Кількість заходів Кількість охоплених осіб 

Бахмутський район 

1 Бахмутська ТГ 43 53 

2 Званівська ТГ* - - 

3 Світлодарська ТГ* - - 

4 Сіверська ТГ 0 0 

5 Соледарська ТГ 132 86 

6 Торецька ТГ 0 0 

7 Часовоярська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 175 139 
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Волноваський район 

8 Великоновосілківська ТГ 4 36 

9 Волноваська ТГ 0 0 

10 Вугледарська ТГ 11 145 

11 Комарська ТГ 0 0 

12 Мирненська ТГ 0 0 

13 Ольгинська ТГ 0 0 

14 Старомлинівська ТГ 0 0 

15 Хлібодарівська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 15 181 

Краматорський район 

16 Андріївська ТГ 0 0 

17 Дружківська ТГ 23 37 

18 Іллінівська ТГ 4 36 

19 Костянтинівська ТГ 214 295 

20 Краматорська ТГ 0 0 

21 Лиманська ТГ 5 175 

22 Миколаївська ТГ 8 164 

23 Новодонецька ТГ 0 0 

24 Олександрівська ТГ 0 0 

25 Святогірська ТГ 0 0 

26 Слов'янська ТГ 0 0 

27 Черкаська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 254 707 

Маріупольський район 

28 Кальчицька ТГ 0 0 

29 Мангушська ТГ 0 0 

30 Маріупольська ТГ 408 1430 

31 Нікольська ТГ 0 0 

32 Сартанська ТГ 
Відповідно до листа Сартанської селищної ВЦА від 31.05.2021 

№382 інформацію тимчасово продовжують надавати 
Маріупольська міська рада і Волноваська районна адміністрація 

ВСЬОГО: 408 1 430 

Покровський район 

33 Авдіївська ТГ  0 0 

34 Білозерська ТГ 0 0 

35 Гродівська ТГ 0 0 

36 Добропільська ТГ 56 189 

37 Криворізька ТГ 0 0 

38 Курахівська ТГ 0 0 

39 Мар'їнська ТГ 15 85 

40 Мирноградська ТГ 0 0 

41 Новогродівська ТГ 8 30 

42 Очеретинська ТГ 0 0 

43 Покровська ТГ 10 60 

44 Селидівська ТГ 0 0 
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45 Удачненська ТГ* - - 

46 Шахівська ТГ 0 0 

ВСЬОГО: 89 364 
*«-» - територіальні громади, які не надали інформацію  

 

6. Співпраця з громадськістю висвітлена в межах: 

 співпраці з Національною поліцією - було проведено 398 заходів 

у вигляді профілактичних бесід, круглих столів, теоретичних семінарів в яких 

охоплено 9 039 осіб. 

 співпраці з юстицією – проведено 55 заходів, охоплено 1 271 

особа. 

 співпраці з соціальними службами - полягала у вивченні умов 

проживання дітей, позбавлених батьківського піклування; складанні актів-

обстежень житлово-побутових умов проживання здобувачів освіти, які 

потребують особливої психологічної уваги; профілактичних бесід; годин 

спілкування; семінарів тощо. Проведено 308 заходів, в яких охоплено 3 944 

особи. 

 співпраці з громадськими організаціями - за їх участю готуються 

та проводяться різноманітні заходи: благодійні акції, конкурси, екскурсії, 

свята, виставки, проекти та ін. Проведено 295 заходів, в яких охоплено 10 718 

осіб. 

В закладах освіти Донецької області постійно функціонують: 

 58 телефонів довіри; 

 335 пошти довіри; 

 220 консультаційних пунктів; 

Важливими наочними матеріалами, які забезпечують повноту, 

об'єктивність, доступність та достовірність висвітлення інформації про 

проблему суїцидів є інформаційні стенди, яких у закладах освіти Донецької 

області налічується: 

- 2 352 інформаційних стенда, з них:   для дітей – 527, 

для вчителів – 459, 

для батьків – 1366 

 

7. Проблемні питання та перспективні завдання фахівців психологічної 

служби 

Проблеми, що виникають під час психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу, найчастіше пов’язані із:  

- обмеженою участю батьків у загальношкільних, класних заходах через 

складну епідеміологічну ситуацію в регіоні та країні в цілому; 
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- необхідністю більшої взаємодії з громадськістю, з установами, з органами 

й службами, в компетенції яких визначено надання екстреної та пролонгованої 

психологічної допомоги, зокрема щодо протистояння негативним 

інформаційним впливам; 

- зменшенням кількості активних форм роботи під час дистанційної 

роботи; 

- недостатньо активним впровадженням курсів за вибором, факультативів, 

гуртків психологічної спрямованості; 

- труднощами емоційного та особистого характеру у здобувачів освіти в 

умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання. 

Таким чином, перспективними завданнями психологічної служби 

системи освіти Донецької області за напрямом профілактики суїцидальної 

поведінки серед здобувачів освіти у 2021 - 2022 навчальному році є такі, як: 

- виконання заходів Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища в Новій українській школі, затвердженої 

Указом Президента України від 25.05.2020 №195/2020; 

- підвищення компетентності професійної діяльності фахівців 

психологічної служби у напрямі кризового консультування; 

- сприяння впровадженню факультативних курсів, гуртків, годин 

психолога в освітній процес задля підсилення психологічної складової у 

вихованні дітей та учнівської молоді; 

- налагодження співпраці з органами й службами, в компетенції яких 

визначено надання екстреної та пролонгованої психологічної допомоги, 

зокрема щодо протистояння негативним інформаційним впливам, залучення 

громадських організацій, Центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників територіальних громад; 

- пошук нових дієвих форм просвітницької та профілактичної роботи з 

усіма учасниками освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема під час здійснення трудових функцій у віддаленому режимі 

дистанційної освіти. 

 


