
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

10.03.2017 смт Нова Водолага № 56 

 

Про заходи щодо пропаганди 

психічного здоров’я дітей і 

учнівської молоді   

 
 

 

 На виконання  листа Міністерства освіти і науки України від 02.03.2017 

№ 1/9-119 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань 

пропаганди психічного здоров’я», листа Департаменту науки і освіти 

Харківської  обласної державної адміністрації від 10.03.2017 № 01-36/1038 

«Про проведення профілактичної роботи», плану роботи Комунального 

закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2016/2017 навчальний рік, з 

метою попередження поширення психічних та інтелектуальних розладів 

учасників навчально-виховного процесу, підвищення рівня їх обізнаності з 

питань психічного здоров’я    

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у закладі кампанію з питань пропаганди та збереження 

психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

З 10.03.2017 по 07.04.2017 

2. Затвердити план заходів кампанії з питань пропаганди та збереження 

психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу  (далі – план 

заходів)   (додаток1).                                                                                                          
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3. Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. та 

заступнику директора  з виховної роботи Черниш І.В.: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання плану заходів     

                                                                           З 10.03.2017 по 07.04.2017         

3.2. Надати  інформацію про  проведену роботу з даного питання до відділу 

дошкільної, позакласної та  корекційної освіти Департаменту науки  і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

                                                                                      До  05.04.2017  

4. Практичному психологу Старець Т.В 

 4.1.   Забезпечити своєчасне та коректне виявлення дітей, чиї особистісні 

риси створюють підвищений ризик суїциду; проводити індивідуальну роботу 

з цією категорією дітей, розробити систему профілактичних заходів, 

організувати широку психологічну просвіту педагогів, батьків, учнів 

відповідно до листів, МОН від 28.03.2014 №1/9-179 та від 07.08.2015 № 2/3-

14-1572-15. 

                                                                                                                     Постійно 

4.2.  Здійснювати психологічну та педагогічну діагностику суїцидальних 

тенденцій у дітей із використанням спеціальних психодіагностичних 

методик.  

Постійно 

4.3. Формувати в учнів  позитивні методи подолання стресу та страху, 

допомагати обирати оптимальні стратегії для зняття негативних емоцій. 

Постійно 

5. Вихователям та класним  керівникам, вихователям дошкільного підрозділу 

включити  тематичні заходи  до планів виховної роботи та забезпечити 

якісний рівень їх підготовки та проведення. 

                                                                   З 10.03.2017 по 07.04.2017 

6. Контроль  за  виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                    С.Ю.Єрмаков 

Черниш 
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                                                                    Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                  10.03.2017  № 56 

 

 

План заходів Комунального закладу «Нововодолазький санаторний 

навчально-виховний комплекс»  з питань пропаганди та збереження 

психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу   
 

№ 

з/п 

Заходи Класи/ 

групи       

Дата Відповідальні 

1. Підготовка методичних рекомендацій для 

вихователів та класних керівників "Про 

запобігання суїцидам серед дітей та 

молоді". 

 До 24.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

2. Батьківський лекторій «Що треба знати 

про психологічне здоров'я дітей?»  

 До 07.04.2017 Класні 

керівники, 

вихователі 

3. Участь у вебінарах Цифрового  

видавництва MCFR  на тему: «Безпека 

життєдіяльності дітей», «Невротичні 

розлади дітей дошкільного віку» 

 23.03.2017 

 

 

20.04.2017 

Вихователі, 

класні 

керівники 

    

4. 
 Години спілкування на теми: «Життя як 

цінність», «Життя - найцінніший скарб», 

« Я- подарунок для людства» тощо    

  

Д/г№1

Д/г№2

1-9, 11 

 До 07.04.2017 Класні 

керівники, 

вихователі 

5. Корекційно-розвивальне заняття «Я та 

мій клас» 

1 15.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

6. Корекційно-розвивальне заняття «Ми – 

впевнені, сміливі, врівноважені» 

2 17.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

7. Корекційно-розвивальне заняття 

«Вчимося пізнавати та контролювати 

себе» 

3 20.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

8. Заняття з елементами тренінгу «Емоції в 

нашому житті» 

4 22.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

9. Зустріч з працівниками служби у справах 

дітей Нововодолазької РДА. 

Відеолекторій «Життя без насильства»     

8-9,11       23.03.2017 Черниш І.В. 

Несміян В.В. 

10. Заняття для молодших підлітків «Який 

чудовий цей світ» 

5 23.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

11. Година спілкування з елементами 

тренінгу «Емоції. Вміння їх 

контролювати» 

6, 7 24.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 
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12. Практичне заняття «Методи емоційного 

розвантаження» 

8 22.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

13. Заняття на психологічну підтримку з 

використанням вправ для зняття напруги 

в стресових ситуаціях 

9 21.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 

14. Заняття з елементами тренінгу. 

Проведення діагностування за 

опитувальником суїцидального ризику 

(модифікація Г.Н.Розуваєвої) 

11 20.03.2017 Практичний 

психолог 

Старець Т.В. 
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   З наказом  від 10.03.2017 № 56 ознайомлені: 

                                                                                                                       Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Старець Т.В.  

Діхтяр Н.В.  

Єфіменко Ю.В.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Атанасова Т.Г.  

Федоренко Г.Г. 
 

 

Орда І.Г.  

Біленська О.О.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко  Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Губа Т.А.  

Щербак І.Б.  

Курило О.А.  

Скляр В.В.  

Романов С.О.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Шеховцова Я.С.  

Белебеха А.М.  


