Про методичні матеріали щодо
формування цінності життя та
запобігання суїцидальної поведінки,
булінгу серед учнівської молоді
З метою організації в закладах освіти просвітницько-профілактичних заходів
щодо формування цінності життя та запобігання суїцидальної поведінки, булінгу
серед учнівської молоді фахівці науково-методичного центру практичної психології
та соціальної роботи ІППОЧО надсилають перелік наступних методичних матеріалів:
І. Профілактичний інструментарій щодо формування цінності життя т а
запобіганння суїцидальної поведінки серед учнівської молоді:
1. Методичний посібник «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення»
(упорядники: Андреєнкова В.Л., Ковальчук Л.Г., Луценко Ю.А.) – К. : ТОВ
«Агенство «Україна», 2017 – 76 с.
2. Навчально-методичний посібник «Дорослішай на здоров’я» (автори: Лещук
Н.О., Савич Ж.В., Голоцван О.А.) – К., 2016. – 214 с.
3. Практичний посібник «Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам
військового конфлікту» (автори: Корнієнко І.О., Лісовецька І.М., Луценко Ю.А.,
Романовська Д.Д.) – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. –
152 с.
4. Комплексна програма «Підлітковий суїцид: превенція, інтервенція, поственція»
(Автор: Коса Н.С., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат психологічних наук).
Програма затверджена до використання обласною Експертною комісією. Протокол
№ 20 від 16лютого 2012 р.
ІІ. Профілактичний інструментарій щодо запобігання булінгу, мобінгу
серед учнівської молоді:
1. «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять»
(Схвалено до використання науково-методичною Комісією з проблем виховання дітей
та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України. Протокол №3 від 03.12.2014 р. (лист № 14.1/12 – Г – 744 від
26.05.2014 р.).
2. Програма тренінгових занять «СТОП- Булінг» (Упорядники: Кацалап В.В.,
практичний психолог, Савкова І.О., соціальний педагог Чернівецької гімназії №7).
Програма затверджена до використання обласною Експертною комісією.
Протокол №30 від 01 березня 2017 р.
3. Програма «Протидія проявів булінгу серед здобувачів освіти» (Автор: Тимко
Лідія Іванівна, соціальний педагог Малинецького НВК Хотинського району,
переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних
психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації
«Профілактичні програми», ІІІ місце).
4. Презентація «Булінг: причини, наслідки, запобігання та відповідальність»
(Упорядники: Старовойт П.С., Зузак О.В., працівники ІППОЧО). Матеріали
розміщені на головній сторінці ІППОЧО.

5. Відеоролик про стратегії зупинення булінгу
https://www.youtube.com/watch?v=fkcARKWnirg
6. Відеоролик пісні М. Бурмаки «Не смійся з мене»
https://www.youtube.com/watch?v=Iqf-9kguvH8
7. Комплекс мультфільмів в яких присутні ситуації булінгу та шляхи його
подолання
https://naurok.com.ua/post/skazhi-bulingu-ni-5-multfilmiv-yaki-navchayut-cinuvatikozhnogo?fbclid=IwAR36JdkRlgeWRxMVLQG2pMKcSlGjDNhBqfKhIDBlAIlWQscttB
pmzNT2jhI
Представлені методичні матеріали розміщені на
офіційних сайтах
Департаменту освіти і науки (вкладка «Методичний вернісаж», розділ «Психологія»),
Інституту післядипломної педагогічної освіти (сторінка НМЦППСР, вкладка
«Професійний інструментарій працівника психологічної служби»).
Нагадуємо, що алгоритми роботи з профілактики негативних явищ серед
учнівської молоді, рекомендовані завідувачем НМЦППСР, Романовською Д.Д. для
практичного використання педагогічними працівниками в закладах освіти,
представлені у листі ІППОЧО від 27.02.2018 №2/4-203 «Про невідкладні заходи щодо
профілактики суїцидальних тенденцій серед підлітків та молоді в закладах освіти» та
листі ДОН від 01.02.2018 №01-31/268 «Про проведення в закладах освіти
просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору
та запобігання булінгу, мобінгу в НУШ».
Також, повідомляємо Вас про можливість організації і проведення спільних
заходів щодо запобігання випадкам суїцидальної поведінки з фахівцями НМЦППСР
у лютому-квітні 2019 року. Для цього потрібно 22.02.2019 до 1500 зателефонувати до
завідувача НМЦППСР, Романовської Діани Дорімедонтівни (0509696341) або
методиста НМЦППСР, Зузак Олесі Василівни (0954455340) з відповідними
пропозиціями.

