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«Навички кризового 
консультування  
та розвиток психосоціальної 
стійкості до стресу  
у школярів» 

тренінгова програма розпочала 
роботу з листопада 2014 року  

(26-28.11.2014; 17-19.12.2014; 

14-16.01.2015; 21-23.01.2015) 

2 групи у м. Харкові, 

по 1 групі у м. Ізюм та м. Куп'янськ.  

 Протягом року учасники були 
охоплені супервізійною підтримкою 



Категорії учасників: 
 
Практичні психологи 
Соціальні педагоги 
Методисти 

 Організатори 

 Дитячий Фонд Організації 
Об‘єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 

 Національний Університет 
«Києво-Могилянська Академія»  

 Український науково-
методичний центр практичної 
психології НАПН України 

 за сприяння Міністерства освіти 
і науки України  

 



Проект Європейського Союзу  
«Вчимося жити разом»  

у рамках ініціативи «Діти миру» 
 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2016 №5 «Про затвердження плану 
заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»  



Компоненти проекту  
«Вчимося жити разом» 

Комплексна психосоціальна 
допомога дітям, підліткам і 
родинам, що постраждали в 
результаті конфлікту в Україні  

Мета: Надання психосоціальної 
підтримки дітям переселенцям із 
зони АТО 

«Шкільна  

рамка» 

Освіта на засадах життєвих 
навичкок 

Мета:  

Навчання життєвим навичкам, 
які полегшують адаптацію і 
сприяють відновленню 
психологічної рівноваги   

Виконавець: 
ГО «Здоров’я через 

освіту»  
у  

співробітництві  
з 

 КВНЗ “ХАНО”  
 

Виконавець:  
НаУ “Києво-
Могилянська 
академія” у 
співробітництві з 
Центрами 
соціально-
психологічної 
допомоги 

 

 
Політика 

 

 
Навчання ЖН  

(LSE) 
 

 
Підтримуюче 

середовище 
 

 
Послуги (включаючи  

PSS) 
 



Компонент 
“Комплексна психосоціальна допомога дітям,  

підліткам і родинам, що постраждали  
в результаті конфлікту  

в Україні” 

 
для працівників психологічної  
служби «Навички кризового  
консультування та розвиток  

психосоціальної стійкості  
до стресу у школярів» 

 

для педагогічних  
працівників   

«Підвищення  
психосоціальної стійкості  

до стресу у дітей» 

8 навчальних  
тренінгів 40 тренінгів 



Компонент  
“Навчання  
на основі  

життєвих навичок” 

7 тренінгів  
для вихователів  

ДНЗ  

8 тренінгів  
для педагогів  

початкової школи 

17 тренінгів  
для учителів  

основ здоров’я та  
класних керівників  

старших класів  



Навчальні 
тренінги для 
педагогів 

Протягом травня-серпня 2016 року 
пройшли тренінги у м.Харкові, 
м.Ізюмі, м.Купянську, м.Лозовій та 
районах Харківської області 





 За інформацією міжнародних експертів 
ЮНІСЕФ Майкла Весселса та Кріса Талбота, 
які проводили оцінку нашого проекту,  
ПРОЕКТ БУЛО ВИЗНАНО ОДНИМ З 
НАЙКРАЩИХ ЗА ОСТАННІ 50 РОКІВ!  





Ми відкриті до співпраці! 

Центр практичної психології,  

соціальної роботи та  

здорового способу життя 

 Т. 731-46-93 

 эл. адреса: kharkiv20@ukr.net 

 Сайт (блог) 

 http://edu-post-diploma.kharkov.ua/ 

 http://project-vchumocja-kharkiv.blogspot.com 
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