


Вітаємо 
учасників методичної онлайн студії



ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ

 ФОКУС - перебуваємо тут і зараз

 АКТИВНІСТЬ – вмикаємо 
видеозв’язок

 УВАГА – вимикаємо мікрофони

 ТРИВАЛІСТЬ – 1,5 години

 ПИТАННЯ – в чаті

 ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК - необхідна 
складова ефективної співпраці



 У період з 10.09.2021 р. по 30.09.2021 р. відбулася процедура погодження планів
роботи на 2021- 2022 навчальний рік директорів (завідувачів) центрів
практичної психології і соціальної роботи, психологів центрів професійного
розвитку педагогічних працівників, спеціалістів (методистів) відділів (управлінь)
освіти, які оргвнізують/координують діяльність психологічної служби на рівні
теріториальниї громад.

 За результатами вивчення річного планування роботи керівників психологічних
служб області частина річних планів керівників психологічних служб ТГ
погоджена з наданням рекомендацій з метою САМОСТІЙНОГО внесення
керівниками служб відповідних коректив для подальшої організації з належного
психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу
у поточному навчальному році (лист КЗ ДНМЦ ПС від 01.10.2021 № 01/03 – 217) .



1.Маріупольська ТГ (Центр практичної психології й соціальної роботи) –

Козлова Олена Василівна

2. Бахмутська ТГ (Центр методичної та психологічної служби) –

Головко Вікторія Анатоліївна

3. Костянтинівська ТГ (Центрів практичної психології і соціальної роботи) –

Кайоткіна Тетяна Адамівна

4. Лиманська ТГ (Навчально–методичний кабінет практичної психології і соціальної

роботи) - Єрдакій Ірина Олександрівна

5. Мар’їнська ТГ- Бесараб Людмила Богданівна, консультант з питань психологічної

служби центру професійного розвитку педагогічних працівників Мар’їнської міської

територіальної громади

6. Курахівська ТГ- Барабаш Марина Іванівна, психолог КУ «Центр професійного

розвитку педагогічних працівників» Курахівської міської ради

7. Ольгінська ТГ- Потапенко Олеся Вікторівна, спеціаліста відділу освіти

Ольгинської селищної ради, який координує роботу психологічної служби громади

8. Волноваська ТГ- Борзенкова Сєвіндж Махірівна, спеціаліст відділу освіти

Волноваської міської військово-цивільної адміністрації, який координує роботу

психологічної служби громади

9. Мирноградська ТГ- Талькова Євгенія Юріївна, психолог центру професійного

розвитку педагогічних працівників Мирноградської міської територіальної громади



«Профілактика суїцидальної поведінки: 

орієнтація на резилієнс як  особистісний 

РЕСУРС підлітків та учнівської молоді»



І. Наказ МОН України  № 509 « Про затвердження 

Положення про психологічну службу у системі 

освіти України» від 22.05.2018

(п.4. Напрями діяльності працівників психологічної служби):

«Профілактика – своєчасне попередження

відхилень у розвитку та становленні особистості, 

міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним

ситуаціям в освітньому процесі



ІІ. Професійний стандарт практичного 

психолога закладу освіти (наказ Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 24.11.2020 № 2425)

п. 4 Перелік трудових функцій

Одна із перших трудових функцій з семи зазначених:

Здійснення психологічної профілактики



Здійснення психологічної профілактики, яка містить наступні 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

- здатність визначати актуальні напрями  і завдання психологічної 

профілактики з урахуванням моніторингу та аналізу  соціально-

психологічної ситуації в закладі освіти  відповідно до визначених завдань, 

особливостей розвитку та вікових особливостей цільової аудиторії;

- здатність планувати, організовувати та визначати ключові показники 

ефективності  психологічної профілактики до визначених завдань, 

потреб, особливостей розвитку та вікових особливостей цільової аудиторії;

- здатність обирати та практично застосовувати  інструменти ( методи, 

методики, процедури), види, форми та змістове наповнення 

психологічної профілактики відповідно до визначених завдань, потреб, 

особливостей розвитку та вікових особливостей цільової аудиторії;

- здатність оцінити ефективність психологічної профілактики відповідно 

до визначених питань



 1. З просвітницькою функцією соціально-психологічної служби
найтісніше пов'язана профілактична діяльність.

 2.Профілактика є одним з основних завдань
просвітницького напрямку діяльності психологічної служби
При цьому профілактика здійснюється побічно, виступає
аспектом у досягненні специфічних цілей психологічної
просвіти.

 3. !!! Водночас у багатьох ситуаціях діяльності практичного
психолога виникають потреби у спеціальній профілактичній
роботі зі своїми характерними цілями. У цих випадках є всі
підстави розглядати профілактичну роботу самостійним
видом діяльності практичного психолога.

З.Г. Кісарчук, кандидат психологічних наук, психолог, 
психотерапевт,психоаналітик (ECPP), завідувачка
лабораторії консультативної психології та психотерапії
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України):



 4. Психопрофілактична робота спрямована не на
розв'язання актуальних психологічних проблем, а на
перспективу.

 5. Профілактика як психологічна допомога надається
вже тоді, коли ще не має особливих труднощів та
ускладнень у поведінці, житті та діяльності учня чи групи
дітей. Як правило, на основі моніторингу соціально-
психологічних змін у житті суспільства, окремих його груп,
особливостей та умов індивідуального розвитку людини
прогнозують ті чи інші ускладнення і проводять
попереджувальну роботу.



Таким чином, конкретна психопрофілактична
робота соціально-психологічної служби в тій чи іншій
сфері базується на:

-прогнозуванні можливих ускладнень у житті чи
поведінці певного контингенту, який є основним об'єктом
діяльності служби;

- визначенні соціально-психологічних умов, за яких
ці ускладнення можна попередити або пом'якшити їх
переживання;

- розробці системи заходів, які б забезпечували ці
умови, із залученням до їх здійснення всіх зацікавлених
сторін.



Порядок денний:

1. Фактор резилієнсу як особистісного ресурсу 
підлітків та учнівської молоді. Формування 

антисуїцидальних бар’єрів.

2. Організація просвітницько-профілактичної роботи 
з питань попередження суїцидальних тенденцій в 

закладах освіти.

3. Практична частина. Інтерактивна вправа 
«Аукціон».

4. Переадресування суїцидальної справи фахівцям 
медичного профілю: рекомендації психотерапевта, 

дитячого психіатра А. О. Андріанової.



Доповнить речення

РЕЗИЛІЄНС – ЦЕ…



ЩО ТАКЕ РЕЗИЛІЄНС



ТЕРМІН «resilience», 

тобто стійкість, здатність протистояти

різним труднощам, «не схилятися»

перед обставинами та отримувати

користь із складних травматичних

ситуацій, почали використовувати в 70-х

роках у науковій літературі стосовно

дітей з дитячих будинків.



ТЕРМІН «resilience» 

 Варто враховувати той факт, що «резилієнс»

західні науковці (Block, Block, 1980)

розглядають як індивідуальну характеристику,

особистісну рису, що захищає від життєвих

негараздів і запобігає розвитку психічних

розладів унаслідок психотравматизації,

виявляється як гнучкість, спритність,

винахідливість та міцність характеру, а також

здатність адаптуватися до функціонування в

різних зовнішніх умовах.



ВИДИ «resilience» 

Навчальна «resilience» - здатність студентів до 
успішного навчання попри наявність 
стресового та травматичного досвіду

Емоційна «resilience» - здатність регулювати 
власний емоційний стан в умовах стресу

Поведінкова «resilience» - здатність до гнучкої, 
адаптивної поведінки в несприятливих умовах



Формула резильєнтності

Олег Романчук,
лікар-

психотерапевт, 

дитячий та 

підлітковий 

психіатр,

засновник центру 

здоров’я та 

розвитку 

«Коло сім’ї» 



Складові  резильєнтності



Складові  резильєнтності

1. Вміння змінити спосіб сприйняття.

2. Вміння гнучко адаптувати свою поведінку.

3. Цінності, сенс життя.

4. Вміння турбуватися про себе.

5. Стосунки, соціальна підтримка.



Підхід «резилієнс»

 Слід зазначити, що у Великобританії, США,

Франції, в системі соціальної підтримки дітям-

сиротам широко використовують підхід

«резилієнс», що є сукупністю заходів з

підтримки людей, які опинилися у кризовій

ситуації, що передбачає створення сприятливих

умов для розвитку дитини у складній життєвій

ситуації.



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів
Американська психологічна асоціація (АPA, 2019) 

сформулювала поради щодо підвищення резилієнс у дітей і 

підлітків. 

 1. Соціальні зв’язки. Допомагайте дитині будувати 

соціальні зв’язки в різних за характером, віком та інтересами 

групах – родичі, знайомі дорослі, друзі. Необхідно, в першу 

чергу, навчити дитину бути хорошим другом, проявляти 

емпатію, співчувати, встановлювати контакти, бути гарним 

другом. При цьому вона не має бути ізольована, оскільки 

зв’язок з людьми забезпечує соціальну підтримку, зміцнює 

стійкість і відповідно – резилієнс.



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів
 2. Допомога «слабшому». Діти, які відчувають 

безпорадність, можуть стають сильнішими, впевненішими 

у собі, допомагаючи тим, хто цього потребує. Це може 

бути допомога дорослим, друзям, волонтерська робота, 

турбота про тварин тощо. 

 3. Підтримування режиму. Дотримання звичайного 

способу життя може заспокоювати. Вироблені звички 

знімають необхідність вибору, економлять ресурси й 

допомагають структурувати власне життя. Необхідно 

стимулювати дитину не тільки підтримувати запропоновані 

батьками звички, але й виробляти свої власні.



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів

 4. Уміння взяти паузу. Необхідно навчити дитину 

фокусувати увагу не на щоденних клопотах і рутинних 

справах, а на приємних для неї речах. Оточення сучасних 

дітей насичене деструктивними речами – інформаційним 

простором, уроками, оцінками, психоемоційними 

перевантаженнями, не завжди позитивним ставленням з 

боку дорослих – все це негативно впливає на дитячу 

психіку. Тому необхідно створювати умови, щоб дитина 

мала «власний» час, не перевантажений «корисною» 

діяльністю, змінювати види діяльності.



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів
 5. Турбота про себе. Вміння доглядати за собою, 

здорове харчування, фізична активність, адекватна 

реакція на погані новини, турбота про свій 

психоемоційний стан допоможуть краще справлятися зі 

стресовими ситуаціями, зберігати спокій і отримувати 

задоволення від життя. 

 6. Постановка і досягнення цілей. Необхідно 

навчити дітей формулювати розумні реалістичні цілі, 

досягати їх, структурувати великі завдання на маленькі. 

Для цього корисним буде фокусування на тому, що вже 

досягнуто, а не на труднощах, які заважають на шляху до 

цілей. 



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів
 7. Виховання позитивного самосприйняття.

Для цього потрібно навчитися довіряти собі, з гумором 

відноситися до проблем й отримувати задоволення від 

життя. 

 8. Позитивна життєва перспектива. 
Оптимістичний і позитивний світогляд дає змогу бачити 

хороші речі, не зважаючи на труднощі і проблеми. 

Дитина має розуміти, навіть якщо сьогодні обставини 

складаються не кращим чином, рано чи пізно будь-які 

«чорні» смуги закінчуються і на зміну прийде хороше, 

світле майбутнє. 



Формування 

антисуїцидальних бар’єрів
 9. Можливості для саморозвитку. Необхідно, щоб 

діти усвідомили, що саме важкі часи – це періоди, коли 

людина дізнається про себе найбільше і найважливіше. 

Важка ситуація спричиняє більш глибше дослідження 

самого себе і бажання розвиватися. 

 10. Зміни як невід’ємна частина буття. Важливо 

показати дитині, що будь-які зміни є частиною життя і що 

немає нічого поганого в тому, щоб змінювати свої цілі, 

адаптувати їх до нових обставин, приймати відповідні 

рішення. 



Організація 

просвітницько-профілактичної 

роботи з питань 

попередження 

суїцидальних тенденцій 

в закладах освіти



Першочерговою є просвітницька робота 

практичного психолога з наступними 

категоріями:

Педагоги

майстер-класи,

семінари, 

психолого-

педагогічні 

консиліуми 

Батьки

батьківський 

психологічний 

клас або 

батьківський 

всеобуч

Учні

диспути,

інтерактивні 

бесіди, 

круглі столи, 

тематичні діалоги 



Організація просвітницько-профілактичної 

роботи зі здобувачами освіти

Не варто робити: Тому що:

Візуалізувати тему смерті, пропонуючи, щоб діти 

уявили, як буде погано їхнім батькам, коли вони 

помруть, або як буде погано їм, коли їхні батьки 

помруть.

Не потрібно акцентувати 

сильну увагу на темі смерті.

Постійно надавати дітям одну й ту саму 

інформацію з різних джерел.

Трапляється, що за тиждень діти чують це від 

класного керівника, соціального педагога, практичного 

психолога, директора закладу освіти.

Це може призвести до перенасичення 

та викликати бажання 

пограти в такі ігри.

Переобтяжувати заняття інформацією, 

що викликає 

негативні переживання.

Міфи, страхи, неприйняття, осуд 

заважають усвідомленню правильних шляхів 

вирішення проблеми.

Детально розглядати будь-які конкретні випадки 

здійснення самоушкоджень, суїциду.

Оскільки це має ефект реклами 

та може спричинити 

ефект Вертера.



ВАЖЛИВО
допомогти підлітку вибудувати довгострокові цілі, 

що відповідають його цінностям.

Суспільство Батьки Підліток



Програма формування важливих життєвих навичок 
«Вектор успіху» 

для школярів і молоді
Луценко 

Юрій Анатолійович
науковий співробітник 

Українського науково-

методичного центру 

практичної психології і 

соціальної роботи 

Національної академії 

педагогічних наук України



Вправа «Аукціон»

 Мета: сформувати практичні навички щодо дій в певних 
життєвих ситуаціях, які потребують вибору; акцентувати 
увагу на важливості здорового способу життя та його 
значенні для нормальної життєдіяльності в майбутньому, 
сприяти формуванню критичного мислення по 
відношенню до таких важливих речей як здоров'я, 
життя, сім'я, робота.

 Здобувачі освіти отримають навички:

 планувати свій життєвий сценарій за різних умов;

 піклуватися про своє здоров’я.



Підготовчий етап

Форми роботи: 
індивідуальна 

робота, загальне 
обговорення, 

робота в групах 
(мозковий 

штурм)

Обладнання:

набір із 10 умовних монет, 
вирізаних з картону (для 
кожного учасника), каса 

(порожня коробка), 
презентація з товарами для 
аукціону, маркери – 2 шт., 

ватман – 2 шт., 
мультимедійне обладнання



Намалюйте 10 умовних монет



Аукціон



Лот 1

Автомобіль
= 2 монети

Подорож мрії

= 1 монета



Лот 2

Здоров’я
= 4 монети

Новий будинок
= 3 монети



Лот 3

Сім’я

= 3 монети

Кар’єра

= 3 монети



Лот 4

1 ООО ООО грн.

= 3 монети

Довголіття 
близької людини

= 2 монети



Лот 5

Визнання і слава
= 2 монети

Свобода в діях
= 3 монети



Лот 6

Брендовий одяг

= 1 монета

Фізична краса

= 2 монети



Лот 7

Вірний друг
= 3 монети

Живі батьки
= 4 монети



Загальне обговорення:

1. У кого ще залишилися невикористані монети?

2. Хто витратив всі кошти ще на початку торгів? В середині?

3. Чи були далі товари, які б ви хотіли купити, якби не витратили 
всі кошти на початку торгів?

4. Якщо б була можливість змінити правила торгів, щоб саме ви 
змінили?

5. Хто придбав здоров’я? Чому? 

6. Хто придбав новий будинок? Чому?

7. Чому важливо бути здоровою людиною?



Мозковий штурм

(робота в групах)

1 група

Написати 

якомога більше 

способів, як 

піклуватися 

про своє 

здоров’я 

під час 

перебування 

у закладі освіти.

2 група

Написати 

якомога більше 

способів, як 

піклуватися 

про своє 

здоров’я 

у вільний 

від навчання 

час.



Важливим аспектом є інформування 

учасників освітнього процесу

щодо діяльності гарячих ліній, громадських та державних

організацій та доступу до їх послуг, в тому числі функціонування:

Національної дитячої «гарячої лінії» 116 -111 (цілодобово) та 

0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00),

телефон довіри організації «People in Need» 0 800 210 160 

(цілодобово)

з метою сприяння отримання необхідної підтримки у разі потреби, зі 

збереженням безпечного простору конфіденційності.



КЛІНІКИ ДРУЖНІ ДО МОЛОДІ

 Мережа «Клініки, дружні до молоді» постійно 
розширюється і налічує вже більше 100 закладів. 

 Ці установи створені спеціально для підлітків і 
молоді та надають їм медико-соціальну і 
психологічну допомогу, засновану на принципах 
дружнього підходу.

 Відділення медико-соціальної допомоги 
підліткам та молоді КЗ «ЦПМСД» амбулаторія №4 
м. Слов'янська

 Психолог Смелкова Ірина Олександрівна

+38(050)-767-44-03

Адреса: м. Слов'янськ, 

вул. Урицького, 14



ВАЖЛИВО!!!
 У разі наявних випадків суїцидів у родині, 

попередніх суїцидальних спроб, вживання 
наркотиків і інших токсичних речовин, наявних 
психопатичних або депресивних розладів 
особистості, патології психічного розладу –
обґрунтовано і толерантно рекомендувати 
батькам звернутися до психіатра чи інших 
медичних працівників.

 У разі необхідності надання 
психотерапевтичної чи медичної допомоги 
родині у практичного психолога має бути 
необхідна інформація (номери телефонів, 
адреси, умови надання допомоги).



Аліна Олександрівна Андріанова,
психотерапевт, дитячий психіатр

м. Слов’янськ

Переадресування 

суїцидальної справи 

фахівцям медичного 

профілю: рекомендації




