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ПРОГРАМА 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Семінар з елементами тренінгу: Психологічний супровід студентів, схильних до 

самоушкоджуючої поведінки 

Дата проведення: 14.12.2021 

Місце проведення: Тульчинський фаховий коледж культури 

Форма навчання – дистанційна 

Вид навчання – семінар з елементами тренінгу 

Кількість слухачів – 31 
 

№ 
з/п 

Опрацьовані питання семінару Год. Модератори 

1. 
Психологічна профілактика суїцидальних 

тенденцій серед студентської молоді 
2 

Пересунько Оксана Євгеніївна, 
практичний психолог 

Тульчинського фахового 

коледжу культури 

2. 

Методичне забезпечення для практичних 

психологів та соціальних педагогів 

закладів освіти з питань попередження та 

запобігання суїцидальної поведінки серед 

студентської і учнівської молоді 

1 
Нечипорук Наталя 

Михайлівна, заступник 

директора НМЦПССО  

3. 

Посттравматичний стан як тригер 

самоушкоджуючої та суїцидальної 

поведінки. 

1 

Пересунько Оксана Євгеніївна, 
практичний психолог 

Тульчинського фахового 

коледжу культури 

4. 

Круглий стіл. Робота практичних 

психологів з профілактики 

самоушкоджуючої поведінки здобувачів 

освіти (тренінг). Обмін досвідом 

практичних психологів. 

2 

Пересунько Оксана Євгеніївна, 
практичний психолог 

Тульчинського фахового 

коледжу культури 

 

Розробник – Тульчинський фаховий коледж культури 
 

Модератори: 

 Горлач Наталія Русланівна – голова ОМО практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів фахової передвищої освіти Вінницької області; 

 Нечипорук Наталія Михайлівна – заступник директора НМЦПССО; 

 Пересунько Оксана Євгеніївна – практичний психолог Тульчинського 

фахового коледжу культури. 



 

Мета: Надання методичних та практичних рекомендацій по профілактиці та корекції 

самоушкоджуючої поведінки серед студентської молоді. 

 

Напрям семінару – підвищення кваліфікації та обмін досвідом практичних 

психологів та соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти Вінницької 

області. 

 

Зміст семінару – науково-методичний супровід з реалізації в освітньому процесі 

проблеми «Психологічний супровід студентів, схильних до самоушкоджуючої 

поведінки». 

 

Обсяг семінару – 6 годин/ 0,2 кредиту ЄКТС. 

 

Форма семінару – дистанційна. 

 

Цільова аудиторія – практичні психологи та соціальні педагоги закладів фахової 

передвищої освіти Вінницької області. 

 

Опис досягнутих результатів навчання 

Загальні: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в 

сучасному освітньому середовищі; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- навички міжособистісної взаємодії. 

 

Фахові: 

- компетентність у розумінні, сприйманні та виявленні етичних норм поведінки 

відносно підлітків, які схильні до самоушкоджуючої поведінки; 

- здатність володіти сучасними уявленнями про принципи організації, навчально-

методичне забезпечення та механізми практичної роботи з підлітками, які схильні 

до самоушкоджуючої поведінки; 

- просвітництво педагогічних працівників у роботі з підлітками, які схильні до 

самоушкоджуючої поведінки; 

- здатність консультування та надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам закладу освіти; 

- забезпечення інформаційно-просвітницької діяльності щодо формування 

ціннісних орієнтацій у підлітків, які схильні до самоушкоджуючої поведінки; 

- забезпечення методичними матеріалами щодо розвитку у здобувачів освіти 

ресурсного стану для подолання життєвих труднощів; 

- здатність активізувати психосоматичні ресурси особистості для її ефективного 

функціонування в кризових ситуаціях. 

 


