
Реалізація просвітницько-
профілактичних проектів психологічною 

службою Івано-Франківської області 

Людмила Підлипна, 

директор Івано-Франківського 

 обласного центру практичної 
психології і соціальної роботи 



Українсько-польський проект «Шкільна 

академія підприємництва» 
 

У межах проекту створено 10 Шкільних клубів, 

якими керують практичні психологи та учителі 

економіки 
 

 Метою їх діяльності є розвиток 

підприємницьких здібностей та поширення 

економічних знань серед школярів 

Психологічною службою  області  реалізується 

ряд міжнародних проектів: 

 



Тренінгові  заняття 



Тренінгові  заняття 



Гра   
,, Щурячі  

перегони “ 



 Прищеплює соціальні навики 

 Розвиває вміння працювати в команді 

 Розвиває творчий підхід до вирішення проблем 

 Вчить бачити приховані внутрішні можливості 

 Навчає груповому лідерству 

 Навчає налагоджувати співпрацю 

 Знати місцеві культурні норми і те, як вони 

впливають на бізнес 

 

Навчання підприємливості створює такі 

можливості для підлітків: 

 



Одними із важливих проблем 

західного регіону України є 

трудова міграція та торгівля 

людьми.  

Обласним  центром  практичної 

психології і соціальної роботи 

спільно з Комісією  УГКЦ у 

справах мігрантів та 

Західноукраїнським ресурсним 

центром у 2013-2014 рр. було 

проведено ряд заходів та 

видрукувано методичні 

посібники 

Просвітницько-профілактичні проекти, до 

впровадження яких долучається ОЦППСР 







 «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку 

соціальної роботи та мобілізації  громад» 

 «Дитинство без насильства – покращення системи 

захисту дітей у східній Європі» 

 «Впровадження методики профорієнтації для дітей 

старшого шкільного віку» 
 

Проекти реалізуються у всіх районах та містах області та 

професійно-технічних навчальних закладах 

Найбільше до їх реалізації долучалися психологічні 

служби Городенківського району та міст Коломия і 

Калуш 

Просвітницько-профілактичні проекти, 

які впроваджуються за співпраці з  

Фондом благополуччя дітей 



Заходи, проведені в межах проекту Цільова аудиторія, 

залучена до заходів 

Результативність 

втілення проекту 

- Впровадження програми для учнів 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» у закладах освіти 

області  

- Впровадження програми для учнів 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» шляхом підвищення 

кваліфікації соціальних педагогів та 

практичних психологів ЗНЗ та ПТНЗ у 

курсовій підготовці та через навчальні 

семінари 

- Популяризація програми на нарадах та 

конференціях для керівників системи освіти 

та працівників соціальних служб 

- круглі столи, тренінги для батьків та 

педагогів 

- конкурси-захисти учнівських робіт, 

фестивалі тощо 

- методисти Р(М)МК 

(ІМЦ) з психологічної 

служби 

- практичні психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти області 

- учні 7-11 класів ЗНЗ 

області 

- учні ПТНЗ 

- керівники ЗНЗ 

- заступники директорів з 

навчально-виховної 

роботи 

- класні керівники 

- батьки 

- працівники соціальних 

служб 

- Програма «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

впроваджується у всіх 

районах та 12 ПТНЗ 

області 

- підвищився рівень 

обізнаності дітей щодо 

ризиків, які виникають 

під час міграції 

ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД (2012-2014 рр.) 



«ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА – ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ 

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ»  ( 2009-2014 рр.)  

- просвітницька кампанія «Слова 

ранять на все життя»   

- кампанія «Творимо разом світ, 

безпечний для дитини»  

- проведення кампанії «Зла традиція»:      

- Тренінг для батьків «Без ляпасу: як з 

любов’ю та повагою визначати дитині 

кордони»  

- підвищення професійної 

майстерності працівників 

психологічної служби у курсовій 

підготовці шляхом проведення тренінгу 

«Без ляпасу: як з любов’ю та повагою 

визначати дитині кордони»  

- тренінги для фахівців соціальної 

сфери щодо роботи з батьками з питань 

попередження фізичного насильства 

над дітьми 

- практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

області 

- учні старших 

класів ЗНЗ області 

- класні керівники 

- батьки 

- працівники 

соціальних служб 

-   

- покращилась 

професійна 

компетентність 

спеціалістів, які 

працюють з дітьми, що 

постраждали від 

насильства, а також 

формується громадське 

ставлення до проблеми 

насильства щодо дітей 

  

- підвищився рівень 

знань та усвідомлень 

про підтримку у 

вихованні дітей та 

емоційне благополуччя 

дітей 



Кампанія «ЗЛА ТРАДИЦІЯ» 

 - проведення тренінгів для батьків «Без 

ляпасу: як з любов’ю та повагою 

визначати дитині кордони»  

- підвищення професійної 

майстерності працівників психологічної 

служби у курсовій підготовці шляхом 

проведення тренінгу «Без ляпасу: як з 

любов’ю та повагою визначати дитині 

кордони»  

- тренінги для фахівців соціальної 

сфери щодо роботи з батьками з питань 

попередження фізичного насильства 

над дітьми 

- практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

області 

- батьки 

- педагоги  

- соціальні 

працівники 

- покращилась 

професійна 

компетентність 

спеціалістів, які 

працюють з дітьми, що 

постраждали від 

насильства, а також 

формується громадське 

ставлення до проблеми 

насильства щодо дітей 

- підвищився рівень 

знань та усвідомлень 

про підтримку у 

вихованні дітей та 

емоційне благополуччя 

дітей 



- Впровадження просвітницької 

програми «Професія. Кар'єра. 

Успіх» у закладах освіти 

області 

- семінари-презентації 

методичного посібника 

«Професія. Кар’єра. Успіх» 

- семінари для практичних 

психологів ПТНЗ 

- практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти області 

- учні старших класів 

ЗНЗ області 

  

-усвідомлення 

власних життєвих та 

професійних цілей; 

- підвищення 

професійної 

компетентності 

працівників 

психологічної служби 

з даної проблеми 

Програма «ПРОФЕСІЯ. КАР’ЄРА. УСПІХ» (2013-2014 рр.) 



- Впровадження програми 

«Сходинки до здоров’я» 

- Впровадження програми 

«Перинатальне здоров’я» 

- практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

області 

- медичні працівники 

- учні старших класів 

- батьки 

- педагоги 

  

- формування 

відповідального 

ставлення до 

здоров’я; 

- підвищення рівня 

відповідальності 

та готовності 

молоді до пологів 

і батьківства; 

«Сприяння здоров’ю матері та дитини» (2005-2009 рр.) 



- екологічна акція «Чисте 

подвір’я – чисте сумління»; 

- ярмарок м’яких іграшок та 

дитячих малюнків «Зігрій 

промінчиком сонця серце 

дитини» 

Учні, педагогічні 

працівники, батьки, 

лідери учнівського 

самоврядування 

- розвиток 

правосвідомості 

учнів та 

педагогів; 

- зростання рівня 

обізнаності про 

захист особистих 

прав  

Програми соціально-фінансової грамотності для дітей «Творимо 

майбутнє відповідально й ощадливо» 





 


