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Освітня програма дистанційного курсу 
 «Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви  

суїцидальної поведінки неповнолітніх» 
 

Автори Мельничук Вікторія Олексіївна, соціальний педагог, завідувач сектору 
соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-
педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівник ГО 
«Простір». 
Черниш Олена Степанівна, психолог, керівник ГО «Центр сучасної психології 
«Міррада». 

Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Превентивна робота, щира відкрита розмова з учнівською молоддю може стати 
запобіжним засобом в системі профілактики суїцидальної поведінки. 
Коли? За яких умов таке спілкування може бути доречним? Як його 
організувати? Чи варто підключати батьків, як і в яких випадках? Хто являється 
відповідальним за психічне здоров’я наших дітей? Що робити, якщо дитина 
демонструє готовність до скоєння суїциду? 
Після проходження навчального курсу Ви відчуєте себе компетентними і 
спроможними попередити біду. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників психологічної 
служби закладів загальної середньої освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники, 
працівники психологічної служби закладів дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- Покращення психологічного клімату в учнівському середовищі. 
- Встановлення щирих, довірливих стосунків між педагогічними працівниками, батьками, учнями. 
- Запровадження системи практичних заходів щодо профілактики суїцидальної поведінки у дітей, 
підлітків, юнаків. 
- Розвиток здатності педагогів закладів освіти вчасного виявлення та ефективного реагування на 
ознаки готовності учнів до скоєння самогубства. 
 

 


