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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Корекційно-розвиткова програма формування 
стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та 
школярів «Безпечний простір» 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ    
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Центр психічного здоров’я і психосоціального 
супроводу НаУКМА за підтримки Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні (Басенко О. М., Стецков О. В.) 

КИМ ТА КОЛИ НАВЧАЛЬНА 
ПРОГРАМА ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалена для використання комісією з психології та 
педагогіки Науково-методичної ради МОН України 
(лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.06.2017 
№  21.1/12-Г-300) 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ  Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

практичні психологи та соціальні педагоги, які 
працюють з дітьми дошкільного, молодшого шкільного 
та підліткового віку 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета програми: підвищення стійкості до переживання 
наслідків стресу дітей дошкільного, молодшого 
шкільного віку та підлітків після психотравматичних 
подій.  
Завдання програми:  
- формування у дітей навичок самостійного 

психоемоційного відновлення після пережитих 
психотравматичних подій;  

- підтримка поведінки дітей, яка допомагає їм 
адаптуватися до нових соціальних умов 
життєдіяльності після пережитих 
психотравматичних подій;  

- формування саногенних видів взаємовідносин 
дитини з найближчим соціальним оточенням;  

- формування, розвиток і вдосконалення 
комунікативних навичок, емоційно-вольової 
саморегуляції поведінки;  

- створення в дитячому колективі, де навчається 
проблемна дитина, атмосфери прийняття, 
доброзичливості, відкритості, взаєморозуміння і 
підтримки;  

- формування адекватних батьківських настанов 
(налаштувань) на соціально-психологічні проблеми 
дитини, шляхом активного залучення батьків до 
психокорекційного процесу. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 

Частина 1. Загальні засади реалізації Програми.  
Частина 2. Практичні заняття Програми для дітей 
дошкільного віку і школярів.  



БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Частина 3. Взаємодія з педагогічними працівниками та 
батьками.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 
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 Інформація станом на жовтень 2020 року  


