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Вступ до Концепції школи,  
чутливої до психічного здоров’я 
Всесвітня організація здоров’я вважає, що пси-
хічне здоров’я є основою якості життя люди-
ни, зазначає, що «немає здоров’я без психіч-
ного здоров’я» (WHO, 1954) та визначає його як 
«стан добробуту, в якому людина здатна реалі-
зовувати свій потенціал, долати щоденні стре-
си, ефективно й плідно працювати та робити 
внесок в життя своєї спільноти» (WHO, 2004). 
Отже, якщо уявити, що усе життя людини — це 
яблуко, то психічне здоров’я буде не однією зі 
скибок, а осердям. І якщо людина має психіч-
ні складнощі, то вони впливатимуть на її соці-
альне, професійне, культурне та інші сфери 
життя, а також і на здоров’я тілесне. Так само 
добрий стан психічного здоров’я дає наснагу 
для щоденного функціонування, сприяє по-
передженню та доланню негараздів фізично-
го здоров’я. Дитяче психічне здоров’я не менш 
важливе, ніж психічне здоров’я дорослих і є од-
ночасно його фундаментом та своєрідним тре-
нувальним майданчиком на якому напрацьову-
ються навички турботи про власний добробут. 
UNICEF підкреслює, що підтримка психічного 
здоров’я в дитинстві є «суттєвою інвестицією 
в дітей та увесь світ» та відносить його до кате-
горії людських прав, які мають бути пропагова-
ні й захищенні. Також йдеться про те, що у ви-
падку дітей та молоді психічне здоров’я «тісно 
переплетене з цінностями спільноти й роди-
ни, культурними нормами, соціальними очіку-
ваннями та можливостями розвитку» (UNICEF, 
2021). Тобто те, як спільнота сприймає дітей, яку 
поведінку вважає прийнятною, наскільки під-
тримує дітей та як багато пропонує можливо-
стей для їх розвитку — також впливає на пси-
хічне здоров’я, покращує або погіршує його.

Школа, поряд з родиною є основним осеред-
ком соціалізації дітей. Саме там відбувається 

знайомство з культурними нормами, відпра-
цьовуються навички взаємодії та спілкуван-
ня зі світом, який знаходиться поза межами 
батьківської родини. Власне, в школі психічне 
здоров’я дітей, а також і усього шкільного пер-
соналу стає найбільш видимим. І сама школа 
є тим середовищем, яке може підтримати стан 
добробуту або навпаки.

У звіті «Психічне здоров’я у школах», розробле-
ному міжнародним форвардом у сфері пси-
хічного здоров’я, компанією Implemental спе-
ціально для України, окреслено три основні 
способи, якими школа може допомогти у під-
тримці психічного здоров’я (Implemental, 2022):

 → По-перше, школа може пропагувати пси-
хічний добробут і робити це не лише, 
для тих, хто безпосередньо знаходиться 
в ній, а й виходити на рівень родин та шир-
ших спільнот. 

 → По-друге, школа є ідеальним місцем, щоб 
звернути увагу на дітей, які перебувають 
у зоні ризику та підтримати їх, навчити 
справлятися з життєвими стресами та ака-
демічним навантаженням.

 → По-третє, в школі можна ідентифікувати 
і тих, хто має складніші проблеми з психіч-
ним здоров’ям та потребує фахової уваги. 
Саме школа може забезпечити скерування 
та впевнитись в отриманні допомоги.

 → Звісно, щоб стати середовищем чутли-
вим для психічного здоров’я школа має 
здійснити своєрідну еволюцію, пройти 
шлях від місця, де навчаються та навча-
ють до простору, в якому створюється се-
редовище сприятливе для того, щоб вчи-
тись та вчити, а заразом і взаємодіяти, 

https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/04/mental_health_in_schools__ua_190422.pdf
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спілкуватися та, зрештою, бути. І бага-
то українських шкіл вже на цьому шля-
ху. Ми маємо усталену систему соціаль-
но-психологічної підтримки у школах 
з чіткою координацією в межах психоло-
гічної служби системи освіти та методич-
ною підтримкою. Психологи та соціальні 
педагоги здійснюють супровід усіх учас-
ників навчального процесу та мають або 
цілком здатні розширити свої компетен-
ції до турботи про психічне здоров’я. Та-
кож існує розгалужена система інклюзив-
но-ресурсних центрів, що уможливлює 
скерування за спеціалізованою підтрим-
кою та організацію ефективного навчання 
для дітей, що мають психічні розлади.

Всесвітня організація здоров’я вважає, що 
«Пропагування психічного здоров’я та попе-
редження психічних розладів є обов’язком 
сучасної школи» (WHO, 2021). Причини тому 
на поверхні. Якщо говорити про дітей, то саме 
в школі вони проводять більшість свого часу, 
беруть участь у різних культурних заходах, 

вчаться взаємодіяти та вирішувати конфлік-
ти, мають додаткові джерела підтримки та ро-
зуміння з боку дорослих, а також вчаться пе-
реживати успіхи і невдачі. Не можна винести 
за дужки і психічне здоров’я вчителів та усьо-
го шкільного персоналу, адже без турботи про 
нього неможлива турбота про дітей.
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Світовий досвід  
підтримки психічного 
здоров’я у школах
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Світовий досвід підтримки  
психічного здоров’я у школах
В світі існує доволі багато державних і приват-
них концепцій, ініціатив та проєктів, фокусова-
них на підтримці психічного здоров’я в закла-
дах освіти. Вони можуть мати різний масштаб, 
структуру, механізми впровадження та бути 

націлені на різні аудиторії. Проте їхня мета, ві-
зія та принципи завжди центровані на створен-
ні умов для покращення щоденного добробу-
ту та зміцненні психічного здоров’я.

Візія та принципи світових програм
Більшість програм розроблені прицільно для 
підтримки психічного здоров’я школярів шля-
хом фасилітації змін у шкільній системі як та-
кій. Так, освітня система має бути позитивною, 
інклюзивною, сприятливою для психологічного 
відновлення, такою, в якій кожен школяр почу-
ватиметься якнайкраще. Школи прагнуть ство-
рити середовище, яке б давало змогу усім уч-
ням завершити школу в доброму психічному 
здоров’ї та бути готовими до того, щоб стати 
активними громадянами. Подібна візія у різних 
формулюваннях віддзеркалена у таких програ-
мах як Психічне здоров’я у школах Онтаріо / 
School Mental Health Ontario (Canada), Страте-
гічний план з психічного здоров’я Південної Ав-
стралії / South Australian Mental Health Strategic 
Plan 2017–2022 (Australia), Будь собою / Be You 
by Beyond blue (Australia), Фрейм психічно-
го здоров’я шкіл штату Вісконсин / Wisconsin 
School Mental Health Framework (USA), Психічно 
здорові школи / Mentally healthy schools (UK), 
Промоція та підтримка психічного здоров’я 
і добробуту в школах та коледжах / Promoting 
and supporting mental health and wellbeing in 
schools and colleges (UK), Мозок має значен-
ня / MindMatters (Europe).

На шляху реалізації своєї візії, різні прогами 
формулюють низку цілей, послідовних або 

одночасних кроків, які, власне, і наближують 
бажане майбутнє. 

Так, наприклад, канадійська ініціатива Психічне 
здоров’я у школах Онтаріо / School Mental Health 
Ontario ставить перед собою такі завдання:

 → Учні залучаються до усіх шкільних проце-
сів, що стимулює їхнє відчуття приналеж-
ності до шкільної спільноти та дає впевне-
ність у турботі з боку школи.

 → Учні розвивають навички, які допомагають 
їм розумітися на власних емоціях та справ-
лятися зі стресом.

 → Учні розуміються на психічному здоров’ї, 
знають, коли час звертатися за підтримкою 
і допомогою, а також обізнані в тому, як це 
зробити.

 → Учні отримують своєчасні та якісні послуги 
з превенції психічних розладів, залучають-
ся у програми раннього втручання, базова-
ні на доказах.

 → Учні та їх родини знають, куди звертатися 
за спеціалізованою допомогою у разі по-
треби.

https://smho-smso.ca/
https://samentalhealthcommission.com.au/wp-content/uploads/SA-Mental-Health-Strategic-Plan-2017%E2%80%932022.pdf
https://samentalhealthcommission.com.au/wp-content/uploads/SA-Mental-Health-Strategic-Plan-2017%E2%80%932022.pdf
https://beyou.edu.au
https://beyou.edu.au
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://mentallyhealthyschools.org.uk/about/understanding-the-evidence/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.mindmatters.ch/
https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/
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 → Проект з Великобританії Психічно здоро-
ві школи / Mentally health schools має дещо 
інший фокус та визначає свої цілі в наступ-
ний спосіб:

 → Керівництво шкіл розуміє зв’язки між пси-
хічним здоров’ям та академічними досяг-
неннями учнів.

 → Керівництво шкіл підтримує психічне здо-
ров’я та благополуччя дітей і персоналу. 
Робить це як стратегічно, так і тактично, 
в межах ретально спланованої системи ін-
тервенцій.

Принципи, закладені в програми, також важли-
ві для реалізації їхньої візії. Найчастіше йдеться 
про людиноцентрованість, повагу до гідності 
усіх осіб, всебічну підтримку школярів на шля-
ху особистісного розвитку, інклюзивність на-
вчального процесу та повагу до різноманітно-
сті, орієнтацію на відновлення та покрашення 
добробуту, співпрацю та партнерство між усі-
ма учасниками навчального процесу, психо-
логічну безпеку дітей, надійність та доказо-
вість усіх інструментів, пріоритет особистого 
вибору дитини.

Залучені сторони та задіяні ресурси
Більшість ініціатив має підтримку на рівні дер-
жави чи місцевих громад. Така підтримка спри-
яє координації, системності роботи та збільшує 
ресурси для поширення ініціатив. Так, у Вели-
кобританії за підтримки Департаменту освіти 
реалізується програма Промоція та підтрим-
ка психічного здоров’я і добробуту в школах 
та коледжах / Promoting and supporting mental 
health and wellbeing in schools and colleges, 
яка ставить на меті розбудову загальнонаці-
онального підходу. Фрейм психічного здо-
ров’я шкіл штату Вісконсин / Wisconsin School 
Mental Health Framework зі Сполучених Шта-
тів Америки імплементують свій підхід завдя-
ки співпраці шкіл з місцевими громадами, що 
посилює залученість учнів та їх родин. Стра-
тегічний план з психічного здоров’я Півден-
ної Австралії / South Australian Mental Health 
Strategic Plan 2017–2022, був спеціально роз-
роблений Комісією з психічного здоров’я Пів-
денної Австралії в контексті поточної політики 
країни з питань психічного здоров’я та бла-
гополуччя. Команда канадійського проєкту 
Психічне здоров’я у школах Онтаріо / School 
Mental Health Ontario співпрацює з Міністер-
ством освіти, шкільними, адміністраціями шкіл 
низкою організацій зі сфери освіти та охорони 
здоров’я. Окрім того, є ініціативи, які підтриму-
ються фаховими спільнотами, а також науков-
цями та практиками. Наприклад, Національна 
асоціація шкільних психологів США / National 

Association of School Psychologists (USA) актив-
но підтримує психологів, які працюють в сис-
темі освіти, а канадська ініціатив а Керівниц-
тво з психічного здоров’я у старшій школі / 
The Mental Health and High School Curriculum 
Guide співпрацює із дослідниками та освітяна-
ми по всій країні та за кордоном. 

Більшість підходів орієнтуються на залучен-
ня тих, хто безпосередньо працює з дітьми: 
вчителів, тьюторів, вихователів, психологів, 
соціальних працівників. Однак є підходи, які 
залучають увесь шкільний персонал. Так ка-
надійська ініціатива Психічне здоров’я у шко-
лах Онтаріо / School Mental Health Ontario має 
матеріали та навчає також і батьків та опіку-
нів, офісний персонал, водіїв шкільних автобу-
сів, шкільних волонтери, тощо. Подібний підхід 
має і Фрейм психічного здоров’я шкіл шта-
ту Вісконсин / Wisconsin School Mental Health 
Framework, USA, який також залучає усю шкіль-
ну та, навіть, ширшу громаду. На підтримку 
психічного здоров’я працюють також лідери 
громад, представники медичних та соціальних 
відомств, бібліотекарі та, навіть, водії громад-
ського транспорту.

https://mentallyhealthyschools.org.uk/about/understanding-the-evidence/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://samentalhealthcommission.com.au/wp-content/uploads/SA-Mental-Health-Strategic-Plan-2017%E2%80%932022.pdf
https://samentalhealthcommission.com.au/wp-content/uploads/SA-Mental-Health-Strategic-Plan-2017%E2%80%932022.pdf
https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-health/school-psychology-and-mental-health/comprehensive-school-based-mental-and-behavioral-health-services-and-school-psychologists
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-health/school-psychology-and-mental-health/comprehensive-school-based-mental-and-behavioral-health-services-and-school-psychologists
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://smho-smso.ca/
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
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Організація процесів та основні інтервенції
Переважна більшість матеріалів є безкоштов-
ними. Керівництва, тести, буклети та брошу-
ри, конспекти занять — вільно представле-
ні на Інтернет порталах відповідних проектів. 
Доступ до окремих проектів та їх матеріалів 
оплачується безпосередньо місцевою владою 
або надається через грантову підтримку шкіл 
(йдеться про приклад Великобританії). Існують 
і комерційні ресурси. Навчання слухачі про-
ходять переважно самостійно. Проте є і ви-
ключення, наприклад, проект Поінформова-
ні про травму школи Великобританії / Trauma 
informed UK schools працює також з низкою 
тренгових агенцій та має освітні курси, акре-
дитовані в університетах (University of East 
London). Також, окремі модулі програми вклю-
чені до навчальних планів університетів, зокре-
ма, Sheffield Hallam University.

Окремі ініціативи вдаються до різних механіз-
мів залучення, наприклад, викладають пере-
лік шкіл, чиї співробітники пройшли навчання, 
пропонують супервізії та інтервізії, ширять іс-
торії успішної імплементації.

Частина ініціатив передбачає попереднє тесту-
вання на поінформованість в темі психічного 
здоров’я. Наприклад, Шкільний курс з психічно-
го здоров’я у старшій школі / The Mental Health 
and High School Curriculum Guide (Canada) має 
модульну систему для вчителів з обов’язко-
вою самоперевіркою компетенцій. Кожного 
разу вчителі отримують усі необхідні матері-
али для самоосвіти та заповнення прогалин. 

Також оцінюється і рівень поінформованості 
учнів, для того, щоб увесь матеріал подавався 
адаптовано та краще засвоювався. Інший кан-
дійський проєкт Психічне здоров’я у школах 
Онтаріо / School Mental Health Ontario пропо-
нує аналізувати та рефлексувати досвід кожної 
окремої школи. Лише після цього розробляєть-
ся унікальний план та стартує впровадження 
системи з постійною оцінкою ефективності. 

Є й ініціативи з відкритим вибором, що про-
понують користувачам самостійно обирати 
інтервенції та впроваджувати їх. Наприклад, 
британське керівництво Промоція та підтрим-
ка психічного здоров’я і добробуту в школах 
та коледжах / Promoting and supporting mental 
health and wellbeing in schools and colleges 
та пов’язані з ним ресурси є вільними для оз-
найомлення й навчання. 

https://www.traumainformedschools.co.uk/evidence-base
https://www.traumainformedschools.co.uk/evidence-base
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993669/Mental_Health_Resources_for_teachers_and_teaching_staff_June_2021.pdf
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Доказові інтервенції в підтримці 
психічного здоров’я у школах

Промоція психічного здоров’я у школах
Програми промоції психічного здоров’я у шко-
лах зосереджені на поліпшенні добробуту ді-
тей, створенні сприятливої атмосфери для 
їхнього розвитку, залученні батьків до навчаль-
ного процесу та побудові зв’язків між дітьми, 
батьками, школами та громадою. 

Так, дослідження впровадження програми Діти 
мають значення / KidsMatter в початковій шко-
лі асоціювалося з поліпшенням показників пси-
хічного здоров’я учнів, як у сенсі зниження 
проблем та труднощів у цій сфері, так і в сен-
сі загального зростання щоденного добробуту. 
В результаті впровадження цієї програми бать-
ки також стали більш прихильними до школи, 
залученими у шкільні заходи та відігравали іс-
тотну роль в поліпшенні академічних успіхів 
своїх дітей (Slee et al., 2009).

Інші програми, націлені на промоцію психіч-
ного здоров’я, такі як Родини і школи разом / 
Families and Schools Together (FAST), Мозок 
має значення / MindMatters, Mentally Healthy 
Schools були позитивно оцінені експертами 
з психічного здоров’я, хоч жодних рецензова-
них досліджень про їх ефективність не опу-
бліковано. 

Також, докази свідчать, що промоційна кам-
панія має підтримуватись керівництвом шкіл 
та залучати усіх учасників навчального процесу 
від наймолодших учнів до вчителів та батьків. 
Важливо, щоб усі програми мали координато-
ра з чіткою роллю та зрозумілими обов’язка-
ми, який буде координувати всі процеси та 
залучений шкільний персонал (White et al., 
2017). Ключова роль у впровадженні програм 
та забезпеченні їх успіху належить вчителям 
(Fenwick-Smith et al., 2018). Окрім того, залу-
чення вчителів до програм з промоції психіч-
ного здоров’я також сприяє й покращенню їх 
власного добробуту та добробуту й успішно-
сті учнів (Weare, 2015).

https://www.kidsmatter.org.uk/
https://www.familiesandschools.org/
https://www.mindmatters.ch/
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Превенція психічних розладів у школах
Відомі програми з превенції психічних розла-
дів у школах можна умовно розділити на дві 
групи, перша з яких охоплює програми за-
гального спрямування, націлені на поліпшення 
академічних, соціальних, емоційних компетен-
цій та навичок самоконтролю і саморегуляції. 
Адже успіхи дітей у сферах спілкування, нав-
чання, а також здатність керувати своїм емо-
ційним станом — є важливими факторами у за-
побіганні розвитку психічних розладів. Друга 
група превентивних програм — спеціалізовані 
інструменти, націлені на безпосереднє запобі-
гання розвитку різних розладів.

Так участь дітей у програмі загального спря-
мування Друзі Зіппі / Zippy’s Friends пов’язана 
з підвищенням навчальної мотивації, розвит-
ком рефлективності та саморегуляції у дітей, 
а також покращенням їх соціальних навичок 
(Clarke et al., 2014). Участь у ще одній загальній 
превенційній програмі Промоція стратегій аль-
тернативного мислення / Promoting Alternative 
Thinking Strategies (PATH) сприяє зростанню 

навичок емоційного інтелекту та соціальної 
впевненості (Domitrovich et al., 2007). Впрова-
дження програми Протибулінгова програма 
Olweus / Olweus AntiBullying Programme істотно 
знижує кількість повідомлень учнів про те, що 
вони піддаються булінгу та суттєво поліпшує 
соціальний клімат у класі (Olweus et al., 2020). 

Запровадження програм, спеціалізованих на 
превенції конкретних психічних розладів, та-
кож має позитивні результати. Так юнаки, які 
брали участь у програмі спрямованій на пре-
венцію депресії Програма психологічної від-
новлюваності Penn / Penn Resilience Programme, 
мали суттєво нижчі рівні депресивних симпто-
мів у порівнянні з тими, хто не залучався у про-
граму (Brunwasser et al., 2009). Впровадження 
програми, орієнтованої на зниження депре-
сії, а також соціальної та інших форм триво-
ги учнів середньої школи Друзі / FRIENDS при-
зводить до редукції як симптомів депресії, так 
і тривожних симптомів (Stallard et al., 2014). 

Перша допомога у сфері психічного здоров’я в школах
Одним із способів підтримки інклюзивності 
шкільної освіти є надання першої допомоги 
у сфері психічного здоров’я дітям, які вже ма-
ють психічні розлади, а також пов’язані з ними 
складнощі у навчанні та спілкуванні. 

Однією з найбільш досліджених інструмен-
тів такого типу є програма Неймовірні роки / 
Incredible Years, спрямована на роботу з діть-
ми, які демонструють проблемну поведінку 
та складнощі у керуванні емоціями (можуть 
мати розлад дефіциту уваги / гіперактивнос-
ті, розлади імпульс-контролю та поведінки). 
Програма також містить модулі щодо робо-
ти з батьками та вчителями. Окрім зростання 
конструктивної поведінки, участь дітей у про-
грамі впливає на розвиток їх соціальної ком-
петентності, академічної успішності та нави-
чки вирішення проблем. Батьківська участь 
призводить до покращення взаємин з діть-
ми, розвитку позитивної прив’язаності, вирі-
шення щоденних проблем та загалом сприяє 
розвитку навичок батьківства. Вчителі, залу-
чені до програми навчаються краще керувати 

деструктивною поведінкою у класі, підтриму-
вати академічну мотивацію учнів, стимулюва-
ти проактивну участь дітей у шкільному житті, 
а також розвивати продуктивні взаємини з діть-
ми та батьками (Webster-Stratton et al., 2008). 

Перша допомога у сфері психічного здо-
ров’я в школах може бути організована у різ-
ний спосіб. Окрім структурованих тренінго-
вих програм типу Неймовірні роки / Incredible 
Years може йтися про психологічне консульту-
вання або індивідуальні чи групові структуро-
вані психологічні інтервенції різної тривало-
сті. Більшість таких інтервенцій є короткими 
та базуються на когнітивно-поведінковій або 
інтерперсональній психотерапії, є гарно дослі-
дженими та мають високу ефективність (Neil 
and Chistensen, 2009; Barlow et al 2007; Werner-
Seidler et al., 2017). 

https://pg.casel.org/zippys-friends/
https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Programs/104
https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/Programs/104
https://www.violencepreventionworks.org/public/olweus_bullying_prevention_program.page
https://ppc.sas.upenn.edu/services/penn-resilience-training
https://friendsresilience.org/about
https://incredibleyears.com/
https://incredibleyears.com/
https://incredibleyears.com/
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Скеровування за спеціалізованою допомогою у школах
Важливо переконатися, що шкільні фахівці ма-
ють не лише алгоритми скеровування за фахо-
вою допомогою, а й знають до кого та куди ске-
ровувати (Department of Health, 2015). В цьому 
аспекті важливим є налагодження зав’язків як 
з конкретними фахівцями, так і зі спеціалізо-
ваними організаціями, наприклад, місцевими 
службами здоров’я, інклюзивно-ресурсними 

центрами, благодійними фондами, громад-
ськими організаціями, що надають спеціалі-
зовані послуги високої якості (Department of 
Health New South Wales, 2010). 
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Мета та візія Концепції школи,  
чутливої до психічного здоров’я

Мета
Концепція школи чутливої до психічного здо-
ров’я розроблена, щоб запропонувати україн-
ським школам концепт шкільного простору, 
сприятливого для психічного здоров’я учнів 

та персоналу та надати дорожню карту з впро-
вадження цілісної системи заходів з підтрим-
ки психічного здоров’я у школах.

Завдання
 → Сприяти українським школам у розробці 
політик, які б розвивали культуру чутливо-
сті та підтримки психічного здоров’я учнів 
та працівників

 → Допомогти українським школам визначити 
потреби учнів та персоналу у сфері психіч-
ного здоров’я , окреслити базові напрямки 
роботи у відповідності з визначеними по-
требами та розподілити ролі й відповідаль-
ність ключових осіб у створенні простору 
сприятливого до психічного здоров’я. 

 → Надавати українським школам рекоменда-
ції щодо підбору доказових та ефективних 
інтервенцій у сферах промоції психічно-
го здоров’я, превенції психічних розладів, 
підтримки та допомоги при складнощах 
з психічним здоров’ям, а також скерування 
за спеціалізованою допомогою.

 → Стимулювати українські школи у впро-
вадженні системи заходів, спрямованих 
на розвиток чутливості до психічного здо-
ров’я та побудови простору, сприятливого 
для психічного здоров’я.

Візія
Кожна українська школа є простором сприят-
ливим для психічного здоров’я та щоденного 
добробуту учнів і персоналу. Простором віль-
ним від стигми та упереджень щодо осіб з пси-
хічними розладами та особливими освітніми 

потребами. Простором, в якому усі мають умо-
ви для позитивних емоцій, конструктивної вза-
ємодії, самореалізації, а також ефективного 
навчання і праці. 
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Базові принципи Концепції школи, 
чутливої до психічного здоров’я
Принцип системності 

Інтервенції з підтримки психічного здоров’я 
є частиною цілісної системи, яка базується 
на шкільних політиках у цій сфері. Цінності 
школи чутливої до психічного здоров’я від-
дзеркалені в шкільному Статуті, планах роботи 
на навчальний рік, посадових обов’язках, пла-
нах уроків, позанавчальних програмах, тощо.

Принцип центрованості на потребах 

Інтервенції з підтримки психічного здоров’я 
підлаштовані під потреби цільових груп та кон-
кретних осіб. Так, наприклад, промоція пси-
хічного здоров’я охоплює осіб, які не мають 
складнощів у цій сфері, а превенція психіч-
них розладів працює на тих, хто перебуває 
в зоні ризику.

Принцип рівневості 

Інтервенції з підтримки психічного здоров’я 
впроваджуються порівнево, від ширших, та-
ких, що працюватимуть на користь усіх ці-
льових груп, до все вужчих й все більш спе-
ціалізованих. Так найширшими є інтервенції 
спрямовані на промоцію психічного здоров’я; 
найвужчими — інтервенції зі скерування за спе-
ціалізованою допомогою, їх потребуватимуть 
лише ті особи, чиї потреби в сфері психічного 
здоров’я школа не зможе задовільнити.

Принцип кращих практик

Інтервенції з підтримки психічного здоров’я на-
лежать до так званих, кращих практик — ма-
ють докази ефективності та чіткі критерії оцін-
ки результатів. Йдеться про світові програми, 
адаптовані до українських умов та вітчизняні 
розробки, чия ефективність також перевіре-
на у дослідженнях.

Принцип компетентності 

Інтервенції з психічного здоров’я здійснюють-
ся компетентними фахівцями, які пройшли 
спеціа лізоване навчання. Наявність фахових 
навичок є базовою умовою для розробки, впро-
вадження та фасилітації усіх заходів з промо-
ції, превенції, підтримки, а також і скерування 
за спеціалізованою допомогою.
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Основні компоненти Концепції школи, 
чутливої до психічного здоров’я 
Концепція школи, чутливої до психічного здо-
ров’я містить п’ять базових компонентів, які 
можна представити як чотири грані та осно-
ву умовної піраміди. Ця піраміда не лише на-
очно демонструє компоненти, а й показує ню-
анси взаємозв’язку між ними та віддзеркалює 
дію кожного з базових принципів, закладених 
у Концепцію.

Так основа піраміди та перший компонент Кон-
цепції — це шкільні політики у сфері психічно-
го здоров’я — система положень, які визнача-
ють шкільну культуру та цінності у ставленні 
до психічного здоров’я. Вони можуть бути про-
писані в окремому документі, представлені 
в шкільному Статуті, віддзеркалені у планах 
роботи на навчальний рік, посадових обов’яз-
ках шкільних працівників, планах уроків тощо. 
Наявність шкільних політик працює на реалі-
зацію принципу системності, адже вони забез-
печують спільне розуміння усіма учасника-
ми навчального процесу важливості турботи 
про психічне здоров’я та роблять усю шкіль-
ну систему злагодженою у створенні простору 
сприятливого для психічного здоров’я. Другий 
компонент концепції — цільові групи — групи 
осіб, що об’єднані специфічними потребами, 
з огляду на стан та особливості їх психічно-
го здоров’я. Розуміння того, хто саме є цільо-
вою аудиторією, наскільки різнорідною вона 
є, наскільки різні потреби у сфері психічного 
здоров’я мають різні люди — сприяє реаліза-
ції принципу центрованості на потребах. Така 
центрованість забезпечує калібрування усіх на-
прямків діяльності та інтервенцій в спосіб, який 
дозволяє кожному йти до бажаної та досяжної 
мети у сфері психічного здоров’я. Так школярі 
та працівники, які не мають складнощів з пси-
хічним здоров’ям вочевидь потребують іншого 

підходу, ніж ті, хто живе з певним психічним 
розладом або знаходиться у зоні ризику його 
виникнення та розвитку.

Напрямки роботи — є третім компонентом кон-
цепції. Це загальні стратегії з підтримки пси-
хічного здоров’я у школі, зумовлені потребами 
цільових груп. Так, наприклад, особи з відсут-
ністю психічних розладів та добрим станом 
психічного здоров’я все ж таки потребують 
його промоції, яка і є основним напрямком 
роботи з ними. Адже нерозуміння важливо-
сті турботи про власний стан та незнання тих 
факторів, які можуть нашкодити може посуну-
ти людину у групу ризику. Саме цей компонент 
якнайкраще ілюструє принцип рівневості — від 
найширшого та найзатребуванішого напряму 
(промоції психічного здоров’я) до найвужчого 
(скерування за спеціалізованою допомогою). 
Рівневість відображена у строкатій структурі 
піраміди, в якій кожна страта іде по периме-
тру й охоплює усі компоненти. При цьому ма-
ємо розуміти і певну умовність такого розподі-
лу, адже кожний вищий у структурі напрямок 
містить в собі потенціал попереднього. 

Наступний компонент Концепції — основні ін-
тервенції — ті втручання, які безпосередньо пра-
цюють на підтримку психічного здоров’я. Йдеть-
ся про цілий спектр заходів, від конкретних дій 
по розбудові фізичного простору, запроваджен-
ня таргетованих просвітницьких програм, про-
ведення тренінгів та цілих навчальних курсів, 
застосування доказових технік психологічної 
підтримки, дотримання алгоритму перескеру-
вання до фахівців, тощо. Зауважимо, що різні 
заходи реалізуються в межах різних напрямів 
роботи. Так, одні працюють переважно на про-
моцію психічного здоров’я, інші — на превенцію 
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психічних розладів, треті — на першу підтрим-
ку та допомогу у сфері психічного здоров’я. Є й 
такі, що ведуть за межі школи, допомагають от-
римати спеціалізовану фахову допомогу. Вар-
то зауважити, що цей компонент є основним 
у реалізації принципу кращих практики, адже 
мають використовуватись саме ті інструмен-
ти, які мають докази ефективності та показа-
ли свою дієвість у практиці.

Останній, п’ятий компонент Концепції це — ді-
йові особи. Йдеться про усіх осіб, які можуть 
та мають бути задіяні у створенні шкільного 

простору, сприятливого для психічного здо-
ров’я. Сюди належать і школярі, і їх батьки, 
і представники шкільної адміністрації, а також 
й інший шкільний персонал, психологи, соці-
альні педагоги, асистенти вчителів тощо. Звіс-
но, що кожен має робити посильний внесок, 
відповідний рівню компетенцій у сфері психіч-
ного здоров’я. Чим ближчою до верхівки піра-
міди, а отже спеціалізованішою є інтервенція, 
тим вужчим стає коло осіб, що можуть її здійс-
нювати. В такий спосіб цей компонент працює 
на реалізацію принципу компетентності.

Шкільні політики в сфері психічного здоров’я 
Шкільні політики у сфері психічного здоров’я 
покликані окреслити та задати правила функ-
ціонування шкільної організаційної культури 
в контексті цінності психічного здоров’я кож-
ної дотичної до школи особи. 

Найоптимальніший варіант оприлюднення 
таких політик — створення окремого доку-
менту, який би містив положення, що відо-
бражують зміст Концепції школи чутливої 
до психічної здоров’я. Це може бути Кодекс 
шкільного добробуту, варіант якого представ-
лений у звіті Світового саміту здоров’я «Здо-
ровий мозок дітей: трансформація психічно-
го здоров’я дітей» (Layard and Hagell, 2015) або 
окремий документ «Шкільні політики щодо 
психічного здоров’я», приклади якого мож-
на подивитись на сайтах таких шкіл Westward 
School, Rugby School, Little Hill Primary School, 
Camberwell Park School, Kirkby Avenue Primary 
School. Переклади документів українською 
знаходяться за адресою: https://www.mh4u.
in.ua/wp-content/uploads/2022/08/mh_policies_
examples.pdf

У своїй структурі такі документи, як правило 
містять програмний, регуляційний та інстру-
ментальний розділи. В першому описуються 
основні положення щодо підтримки психіч-
ного здоров’я у школі разом із розумінням са-
мого концепту, вказується мета за завдання 
таких політик, може бути окреслена місія та ві-
зія школи у сфері психічного здоров’я. Другий 
розділ містить інформацію про розподіл ро-
лей та відповідальності шкільного персона-
лу, учнів та їх батьків у підтримці психічного 
здоров’я. Третій описує конкретні дії, які шко-
ла здійснює у напрямку створення простору, 
сприятливого для психічного здоров’я. 

Також політики в той або інший спосіб можуть 
бути віддзеркалені у планах роботи на навчаль-
ний рік (наприклад внесення заходів з промо-
ції психічного здоров’я), посадових обов’яз-
ках шкільних працівників (наприклад, опис дій 
з підтримки добробуту учнів, які може здійс-
нювати вчитель або, навіть, працівник бібліоте-
ки чи їдальні), планах уроків (наприклад, роз-
гляд тем та відпрацювання навичок, пов’язаних 
з турботою про себе та інших) тощо. 

https://www.westwardschool.co.uk/Mental-Health-and-Well-Being-Policy/
https://www.westwardschool.co.uk/Mental-Health-and-Well-Being-Policy/
https://www.rugbyschool.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Rugby-School-Mental-Heath-Policy-2021-MASTER.pdf
https://www.littlehill.leics.sch.uk/attachments/download.asp?file=661&type=pdf
https://camberwellpark-manchester.secure-dbprimary.com/manchester/primary/camberwellpark/arenas/schoolwebsite/web/mentalhealthandemotionalwell-beingpolicysept19.pdf
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/kirkby-avenue-primary-school/UploadedDocument/53d9df71e16d4581a83cd83e99512f1b/mental-health-and-well-being-policy.pdf
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/kirkby-avenue-primary-school/UploadedDocument/53d9df71e16d4581a83cd83e99512f1b/mental-health-and-well-being-policy.pdf
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/mh_policies_examples.pdf 
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/mh_policies_examples.pdf 
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/mh_policies_examples.pdf 


КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ, ЧУТЛИВОЇ ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

осноВні Компоненти Концепції шКоли, чутлиВої до психічного здороВ’я 22

Розгорнута піраміда психічного 
здоров’я у школі
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Шкільні політики в 
сфері психічного 
здоров’я 
можуть бути представлені 
в окремому документі, 
а також віддзеркалені в 
шкільному Статуті, планах 
роботи на навчальний рік, 
посадових обов’язках тощо
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Цільові групи
Різні люди мають різні потреби у сфері психіч-
ного здоров’я. На їхню специфіку впливає без-
ліч факторів — фізичні хвороби, наявність чи 
відсутність соціальної підтримки, академічні / 
професійні успіхи, фінансова ситуація та інше. 
З огляду на наявність психологічної та соці-
альної служб системи освіти, а також завдяки 
співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами — 
визначити основні потреби учнів та працівників 
у сфері психічного здоров’я українська школа 
цілком здатна. Н. Сарторіус, відомий психіатр 
та громадський діяч наголошує на тому, що 
без визначення потреб не можливі два наступні 
кроки у турботі про психічне здоров’я, а саме 
аналіз здатності тієї або іншої організації від-
повідати на ці потреби та прийняття рішень 
щодо того, як відповіді будуть найкращими 
(Sartorius, 2015).

Визначення цільових груп — осіб, об’єдна-
них близькими потребами у підтримці їх пси-
хічного здоров’я і є наступним компонентом 
Концепції школи чутливої до психічного здо-
ров’я та наступним кроком її впровадження, 
що йде за розбудовою політик.

Вочевидь в ході аналізу потреб будуть виокрем-
лені особи без жодних видимих чи відчутних 
проблем у сфері психічного здоров’я. Відразу 
зауважимо, що відсутність складнощів не оз-
начає відсутність необхідності дбати про себе, 
а тому такі школярі та працівники все одно ма-
ють бути включені в шкільну систему турботи. 
Також будуть ідентифіковані й ті, хто перебу-
ває в зоні ризику і ось тут індикаторами будуть 
і стан фізичного здоров’я, і якість соціальних 
стосунків, і академічне навантаження, і розви-
неність комунікаційних навичок та вмінь вирі-
шувати конфлікти, й усі інші джерела та фак-
тори стресу. Ще одна група осіб — ті, хто має 
складнощі з психічним здоров’ям, і вже от-
римують спеціалізовану допомогу або здатні 
справлятись самі з певною соціальною / пси-
хологічною підтримкою. І нарешті особи, які 
розвивають депресію, мають суіцидальні дум-
ки, демонструють високий рівень соціальної 
тривоги, проблеми харчової поведінки чи інші 
складнощі, які потребують допомоги вузьких 
фахівців — психотерапевтів чи психіатрів.
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Напрямки роботи
Напрямки роботи, розписані у концепції, від-
повідають основним потребам у сфері психіч-
ного здоров’я різних цільових груп та переслі-
дують специфічні цілі. 

Найширший напрямок роботи — промоція пси-
хічного здоров’я, ціль якого підтримка та покра-
щення щоденного добробуту, а також розвиток 
стресостійкості та психологічної відновлюва-
ності (WHO, 2022). Фактично промоція вносить 
психічне здоров’я у систему людських ціннос-
тей, робить його видим, таким про яке варто 
говорити та треба дбати. Превенція так само 
є доволі широким напрямком і визначається як 
втручання націлені на попередження виникнен-
ня психічних проблем та розладів (WHO, 2022). 
І промоція, і превенція — є найбільш ефектив-
ними напрямками роботи у сенсі балансу ви-
трат та результатів. Обидва напрямки не по-
требують вузької спеціалізації та тривалого 
навчання фахівців, можуть бути широко заді-
яними в школі, працюють у форматах, які доз-
воляють одночасно охоплювати значну кіль-
кість людей. Важливо розуміти, що промоція 
має превентивний потенціал, так само, як і пре-
вентивні програми також промотують цінність 
психічного здоров’я. 

Перша допомога у сфері психічного здоров’я 
є наступним напрямком та рівнем роботи, ос-
новна цільова група для якого — особи, що вже 
мають проблеми та розвивають розлади. Цей 
напрямок не передбачає медикаментозно-
го лікування або клінічних психотерапевтич-
них втручань, за якими діти та дорослі мають 
бути скеровані за межі школи на наступному 
рівні. Тут йдеться про створення умов, які по-
легшують психічний стан людини, організа-
цію підтримуючого супроводу в усіх доступ-
них для школи сферах та перші втручання 
щодо полегшення психічних станів та покра-
щення якості життя.

Зрештою, скерування за спеціалізованою допо-
могою. З огляду на те, що Україна доєднується 
до світових процесів інклюзії й прагне забез-
печити дітям з особливими освітніми потреба-
ми усі можливості для навчання та розвитку — 
в школі має бути налагодження чітка система 
відстеження цих потреб та скерування за вузь-
кою допомогою. Причому скерування — не оз-
начає подальше випадіння дитини з поля зору 
школи, а навпаки передбачає співпрацю з ву-
зькими фахівцями, їх зворотній зв’язок та су-
провід шкільного персоналу у турботі про ді-
тей на попередньому рівні.
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Інтервенції
Більшість інтервенцій можна згрупувати за на-
прямками роботи з огляду на те, для яких ці-
льових аудиторій вони працюють найкраще. 
В частині випадків таке групування є все ж таки 
умовним, оскільки, наприклад превенційні ін-
тервенції можуть мати промоційний потенціал 
і навпаки, а перша допомога у сфері психічно-
го здоров’я в багатьох випадках міститиме по-
дальше скерування до вузьких фахівців. Корот-
кий загальний огляд мети та змісту основних 
інтервенцій у сфері психічного здоров’я для ді-
тей та молоді представлено в українському по-
сібнику «Програма 7П за для психічного здо-
ров’я дітей та молоді».

Основними промоцінийми втручаннями є ті, 
що спрямовані на популяризацію психічного 
здоров’я та добробуту, а також протидію стиг-
мі. В першу чергу йдеться про просвітництво, 
як посилення звучання самої теми психічно-
го здоров’я у шкільному просторі. Уроки, зу-
стрічі, ігри, квести, флешмоби, перегляд відео 
та фільмів на тему психічного здоров’я є при-
кладами ненав’язливої промоції, яка легалізує 
саме поняття, робить його загальновживаним, 
таким, яким треба і варто послуговуватись. 
Більшість ініціатив описаних у цій концепції, 
у розділі «Світовий досвід підтримки психічно-
го здоров’я в школах» містять матеріали та ідеї 
промоційних програм і заходів, готові для віль-
ного використання в школах. 

Українською мовою розроблено програму Пси-
хічний шлях / Mental Track, яка доступна у фор-
маті мобільного додатку (IOS; Android) та інте-
рактивної офлайн гри-експозиції для школярів. 
Також розроблено серію анімаційних відео, які 
можна знайти на YouTube каналі проекту MH4U. 
Mental Тrek знайомить дітей з темою психічно-
го здоров’я, вчить як дбати про нього, а також 
розвиває прийняття і розуміння осіб, що мають 
проблеми у сфері психічного здоров’я. Влас-
не антистигмаційні інтервенції є ще одним 
потужним інструментом промоції психічного 
здоров’я. Спрямовані на протидію стигмі, такі 
інтервенції сприяють зміні сприйняття та руй-
нуванню стереотипів щодо осіб з психічними 
розладами. Українською мовою розроблено 
«Гайд з мови психічного здоров’я», націлений 
на підтримку осіб, що розробляють промоційні 
компанії у тому, як правильно говорити, писати 
та організовувати промоційні заходи.

Найдієвішими у превенції психічних розла-
дів, попередження їх виникнення, вважаються 
шкільні програми розвитку соціальних та емо-
ційних компетенцій. Вони впливають на причи-
ни проблемної поведінки, істотно редукуючи 
її, також після їх запровадження реєструється 
зниження випадків депресії та суїциду серед 
школярів (WHO, 2022; Kress&Elias, 2006). Сюди 
належать протибулінгові програми, програми 
розвитку конструктивної поведінки, комуні-
каційних навичок, прийняття рішень та вирі-
шення конфліктів, програми розвитку психо-
логічної відновлюваності та стресостійкості. 
Познайомитись глибше з найефективніши-
ми (доказовими та випробуваними) превен-
ційними програмами можна у звіті україн-
ською мовою «Психічне здоров’я у школах» 
(Implemental, 2022).

Для впровадження в українських школах вже 
доступна ціла низка інтервенцій з перекладе-
ними матеріалами:

 → Програма та керівництво Всесвітньої орга-
нізації здоров’я «Важливі навички в періо-
ди стресу», які можуть бути використані як 
для дітей, так і для дорослих. Йдеться про 
низку простих і дієвих вправ, націлених 
на зниження рівня професійного, акаде-
мічного та інших видів стресу, в тому числі 
і стресу, пов’язаного з війною.

 → «Перша психологічна допомога для моло-
ді», програма Товариства червоного хре-
ста, спеціально розроблена для молоді 
та орієнтована на навчання юнаків тому, 
які підтримувати друзів, знайомих та не-
знайомців, які опинилися у стані гострого 
стресу, а також на розвиток навичок піклу-
вання про себе.

 → Шкільний курс з психічного здо-
ров’я у старшій школі також має великий 
превенційний, а також і промоційний ком-
поненти, покликаний розвинути обізна-
ність вчителів та дітей у сфері психічно-
го здоров’я та його розладів, познайомити 
з основними основні способи турботи про 
себе, допомоги та самодопомоги.

Орім, розвитку обізнаності та навичок турбо-
ти про психічне здоров’я до превенційного ар-
сеналу входять і такі інтервенції як розбудова 

https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/7p_broshura_2020.pdf
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/7p_broshura_2020.pdf
https://apps.apple.com/il/app/mental-trek/id1541344916
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Twigames.MentalTrek&hl=uk&gl=US&fbclid=IwAR2NNuTB7bLPLFyJl4BfbHvRFj6xJhGQemE0nYqbHFeNXnf_No9Ig4ZMaOs
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/06/posibnyk-2022-final.pdf?fbclid=IwAR1ZOgnCfWxhq_n-oBhppjNJf1rJT5rn1s96rMhlFJxDUp6Mxk-fOfdkyFQ
https://www.youtube.com/channel/UCDmKQncIXUhgIDgj-y0EC2w/videos
https://media.mh4u.in.ua/
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/04/mental_health_in_schools__ua_190422.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339150?fbclid=IwAR2A83UI6NayKjuHlFatRoSI98gDwnmWDld3QiKKjys7qEDoplmzAWGyH7s
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339150?fbclid=IwAR2A83UI6NayKjuHlFatRoSI98gDwnmWDld3QiKKjys7qEDoplmzAWGyH7s
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/05/handbook-pfa-for-young-peers_ua_final-10-05-2022.pdf
https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/05/handbook-pfa-for-young-peers_ua_final-10-05-2022.pdf
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
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шкільних фізичних просторів, організація на-
вчального процесу та створення загально-
їшкільної атмосфери сприятливої для психіч-
ного здоров’я і добробуту. 

Прикладом системного підходу до, наприклад, 
запобігання самогубствам, є доступне укра-
їнської мовою керівництво ВОЗ Живи життя / 
Live life. Керівництво містить детальні наста-
нови як з розвитку соціально-емоційних жит-
тєвих навичок у підлітків, так і конкретні реко-
мендації щодо обмеження доступу до засобів 
скоєння самогубства. 

Супровід, підтримка та перша допомога у сфе-
рі психічного здоров’я є інтервенціями спря-
мованих на підвищення якості життя, осіб, які 
вже мають складнощі з психічним здоров’ям 
або діагностовані психічні розлади. Йдеться 
про впровадження інтервенцій не вузькими фа-
хівцями, в ході психотерапії чи психіатричної 
практики, а безпосередньо в школі, шкільними 
працівниками, які, після відповідного навчан-
ня здатні, рухаючись за чіткими протоколами 
та здійснюючі конкретні дії, надавати таку до-
помогу. На українську мову перекладено цілу 
низку світових програм з першої допомоги і ке-
рівництв до них, є також національні розробки. 
В більшості випадків організовано систему нав-
чання та супервізорської підтримки фахівців.

Так, українське бюро ВООЗ пропонує дитя-
чий компонент програми mhGAP, розробле-
ної для фахівців первинної ланки. Програма 
покликана озброїти сімейних лікарів, а також 
шкільних психологів та медичних сестер на-
вичками підтримки дітей та підлітків з психіч-
ними та поведінковими розладами. Основний 
компонент програми — соціально-психологіч-
ні втручання.

Друга програма, яка також підтримується ВООЗ 
та проектом MH4U в Україні — Тренінг нави-
чок піклування для батьків дітей із затримками 
та розладами розвитку. Програма буде корис-
ною, як для батьків дітей з особливими освітні-
ми потребами, так і для шкільного персоналу, 
який працює з такими дітьми. Головне завдання 
програми — познайомити з різними стратегія-
ми взаємодії з дитиною у повсякденному жит-
ті, які сприятимуть її розвитку, успіхам у нав-
чанні, а також заохочуватимуть конструктивну 
поведінку та полегшуватимуть комунікацію.

Універсальний тренінг з психічного здоров’я — 
програма, яка розроблена та впроваджується 
українськими експертами за підтримки проек-
ту MH4U пропонує п’ятикроковий підхід до пер-
шої допомоги особам з психічними розладами. 
Програма фокусована на 18-ти найпоширені-
ших розладах серед дорослих і дітей та вчить 
надавати таку допомогу, а саме помічати озна-
ки розладів, розпочинати розмову про психіч-
не здоров’я, надавати першу підтримку, ске-
ровувати за допомогою та переконуватись 
в її отриманні. 

«Діти і війна» та «Підтримка учнів, що зазна-
ли травми» — дві програми, які підтримуються 
Інститутом психічного здоров’я УКУ, націлені 
на підтримку дітей після травматичних подій. 
Кожна з них містить систему занять, спрямо-
ваних на озброєння дітей навичками віднов-
лення, а також емоційної, поведінкової регу-
ляції та конструктивного мислення.

Остання група інтервенцій (психо- та медика-
ментозна терапія) як правило не є доступною 
у школі і потребує чіткого цілеспрямованого 
скерування до відповідних фахівців. Саме на-
явність системи такого скерування, з чітким 
алгоритмом дій та контактами усіх необхід-
них фахівців і має бути налагоджена у школі.

https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/live-life_ua_130021.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334239
https://www.who.int/publications/i/item/9789240048836
https://www.who.int/publications/i/item/9789240048836
https://www.who.int/publications/i/item/9789240048836
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/persha-dopomoga-lyudyam-shho-mayut-skladnoshhi-z-psyhichnym-zdorovyam-5-prostyh-krokiv-yaki-mozhut-zminyty-yakist-zhyttya/
https://www.mh4u.in.ua/ya-fahivecz-iz-psyhichnogo-zdorovya/metodyka-dity-i-vijna-navchannya-tehnik-zczilennya/
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
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 Протибулінгові програми, програми розвитку 
конструктивної поведінки та комунікаційних навичок, 
програми розвитку психологічної відновлюваності та 

стресостійкості, розбудова фізичних просторів, побудова 
навчального процесу та створення загальної атмосфери 

сприятливої для психічного здоров’я і добробуту

Програми популяризації психічного здоров’я  
та добробуту, антистигматизаційні програми
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Ключові особи
Ключовими особами в Концепції школи чутли-
вої до психічного здоров’я є люди, які забезпе-
чують здійснення інтервенцій та безпосеред-
ньо працюють з різними цільовими групами.

Так, до промоційних втручань можуть бути за-
лучені усі учасники навчально-виховного про-
цесу — адміністративні працівники та інший 
шкільний персонал, психологи, вчителі, соці-
альні педагоги, школярі, батьки. Таке загальне 
залучення усіх дотичних до школи осіб, а та-
кож і ширшої спільноти, активно підтримуєть-
ся в межах так званого, загальношкільного під-
ходу до промоції психічного здоров’я (Weare, 
2013; Simões et al., 2021). 

До превенційних втручань залучаються пред-
ставники адміністрації, вчителі, соціальні пра-
цівники, психологи. Поступове звуження кола 
залучених осіб для цього і наступних рівнів ін-
тервенцій пов’язане з все більшою їх спеціалі-
зацією та фокусуванні на роботі з особами, чиї 

потреби у сфері психічного здоров’я стають 
складнішими та глибшими. Так, якщо програ-
ми популяризації психічного здоров’я можуть 
бути впроваджені після уважного знайомлен-
ня з їх змістом, то вже проведення протибу-
лінгового навчання або тренінгу соціальних 
навичок — потребує спеціалізованого навчан-
ня фасилітаторів.

Здійснювати першу допомогу в сфері психіч-
ного здоров’я можуть особи, які мають не лише 
базову освіту у цій сфері (психологи, соціальні 
педагоги, вчителі), а й пройшли спеціалізова-
не навчання та мають змогу звертатися за су-
первізорською підтримкою.

Скерування за спеціалізованою допомогою 
є прерогативою шкільних психологів, які є най-
вужчими шкільними працівниками у сфері пси-
хічного здоров’я, можуть провести скринінг, 
з’ясувати та визначити до кого саме чи в яку 
установу необхідно зробити скерування.
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Дорожня карта впровадження Концепції 
школи, чутливої до психічного здоров’я
Впровадження Концепції школи, чутливої до 
психічного здоров’я, передбачає два базисні 
етапи та вісім етапів річного циклу. 

БАЗИС ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ передба-
чає створення робочої групи з психічного здо-
ров’я (1), покликаної організовувати та коор-
динувати усю роботу з підтримки психічного 
здоров’я у школі. Така робоча група має бути 
дієвою, мати у своєму складі представників 
шкільної адміністрації, які вповноважені при-
ймати рішення стосовно діяльності усієї школи, 
шкільних фахівців з психічного здоров’я, а та-
кож ініціативних представників вчительської, 
учнівської та батьківської спільнот. Першим 
завданням робочої групи та другим базисним 
етапом є розробка політик у сфері психічного 
здоров’я (2), їх виклад у спеціальному кодексі 
(положенні, статуті) та включення в інші регу-
ляційні документи.

РІЧНИЙ ЦИКЛ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ на-
лічує вісім послідовних етапів та стартує з роз-
поділу ролей та обов’язків (1), які мають перед-
бачати як менеджмент процесів, так і аналіз 
потреб у сфері психічного здоров’я, розроб-
ку та реалізацію інтервенцій, а також і кон-
троль їхньої якості. Виокремлення цільових 
груп та аналіз потреб (2) є наступним етапом, 
на якому школа з огляду на контингент учнів 
та працівників, вивчає та виокремлює осіб зі 
різними потребами у сфері психічного здо-
ров’я, робить своєрідну стратифікацію усіх, 

причетних для школи осіб з метою подаль-
шої розробки системи таргетованих інтервен-
цій. Чотири наступні етапи реалізуються одно-
часно й полягають у розробці та впровадженні 
у шкільну рутину основних типів інтервенцій 
з підтримки психічного здоров’я — промоцій-
них (3), превенційних (4), інтервенцій першої 
допомоги (5) та скерування за спеціалізова-
ною допомогою (6). Для впровадження мають 
обиратися лише інтервенції високої якості, які 
базуються на науковій інформації, довели свою 
ефективність та мають доказову базу. Також 
обов’язковою умовою є достатні компетенції 
осіб (спеціалізована освіта, тренінгове навчан-
ня, наявність супервізорської підтримки тощо), 
що розробляють та здійснюють інтервенції. Усі 
впроваджені інтервенції також мають аналізу-
ватися на предмет їхньої ефективності (7), зо-
крема зіставності заявленої мети та отриманих 
результатів. Такий аналіз є необхідною умо-
вою зростання культури підтримки психічно-
го здоров’я у школах, та основою планування 
наступного року (8).
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Дорожня карта впровадження Концепції школи,  
чутливої до психічного здоров’я

Базис  
впровадження  
концепції

Створення робочої групи

Розробка політик

Річний цикл 
впровадження 
концепції

Розподіл ролей та обов'язків 

Виокремлення цільових груп 
та аналіз потреб

Розробка та впровадження 
промоційних інтервенцій

Розробка та впровадження 
превенційних інтервенцій

Розробка та впровадження 
інтервенцій першої допомоги

Розробка та впровадження 
інструментів скерування за 
спеціалізованою допомогою

Аналіз ефективності інтервенцій

Панування наступного року



КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ, ЧУТЛИВОЇ ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

дорожня Карта ВпроВадження Концепції шКоли, чутлиВої до психічного здороВ’я 35

Контрольний  
перелік впровадження 
Концепції школи, 
чутливої до психічного 
здоров’я  
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Контрольний перелік впровадження 
Концепції школи, чутливої  
до психічного здоров’я 
(базис впровадження концепції)

1. Створення шкільної 
робочої групи з психічного 
здоров’я

 � Створено (наказом керівника за-
кладу) робочу групу, до якої вхо-
дять представники шкільної адмі-
ністрації, вчительської, учнівської 
та батьківської спільнот.

 � Складено графік та план діяльно-
сті робочої групи, з розподілом 
обов’язків, чіткими очікуваними 
результатами роботи та конкрет-
ними датами їх досягнення.

 � Робоча група має регулярні зустрі-
чі, реалізує план роботи та досягає 
очікуваних результатів.

2. Розробка шкільних 
політик у сфері психічного 
здоров’я

 � Розроблено кодекс (положення, 
статут), що описує основні шкіль-
ні політики у сфері психічного здо-
ров’я. Такий документ містить мі-
сію та візію, завдання, інформацію 
про розподіл ролей та відпові-
дальності, конкретні дії, які школа 
здійснює у напрямку турботи про 
психічне здоров’я. 

 � Переглянуто нормативну базу 
та внесено необхідні зміни в ос-
новні шкільні регуляційні доку-
менти (статут, календарні пла-
ни, плани уроків тощо) в контексті 
шкільних політик у сфері психіч-
ного здоров’я. 
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Контрольний перелік впровадження Концепції школи, 
чутливої до психічного здоров’я  
(річний цикл впровадження концепції)

1. Розподіл ролей 
та обов’язків 

 � Визначено особу (осіб), відпові-
дальну за координацію та менедж-
мент процесів з впровадження 
концепції 

 � Визначено особу (осіб) відпові-
дальну за аналіз потреб у сфері 
психічного здоров’я усіх учасників 
навчально-виховного процесу

 � Визначено особу (осіб) відпові-
дальну за розробку та реалізацію 
інтервенцій

 � Визначено особу (осіб) відпо-
відальну за моніторинг і оцінку 
впровадження інтервенцій

3. Розробка та впровадження 
промоційних інтервенцій

 � Розроблено та впроваджується мі-
німум 1 програма з промоції (попу-
ляризації) психічного здоров’я 

 � Розроблено та впроваджується мі-
німум 1 просвітницька програма 
щодо психічних розладів для учнів 
старших класів та вчителів

 � Розроблено та впроваджується 
мінімум 1 програма з подолання 
стигми щодо людей з психічними 
розладами 

2. Виокремлення цільових 
груп та аналіз потреб

 � Виявлено цільові групи (учнівські, 
вчительські, інших працівників) 
осіб з різними потребами у сфері 
психічного здоров’я

 � Визначено потреби у сфері  
психічного здоров’я кожної  
з цільових груп

4. Розробка та впровадження 
превенційних інтервенцій

 � Впроваджено мінімум одну пре-
венційну програму (наприклад, 
протибулінгову програмау, програ-
му розвитку конструктивної пове-
дінки та комунікаційних навичок, 
програму розвитку психологічної 
відновлюваності та стресостійко-
сті

 � Створено план та реалізуєть-
ся розбудова фізичних просто-
рів, сприятливих для психічного 
здоров’я («тихі» кімнати для сен-
сорного розвантаження, простори 
вільного доступу для фізичної ак-
тивності на перервах тощо)

 � Переглянуто та внесено зміни 
в організацію навчального проце-
су (відсутність надмірного стресу 
та навчального тиску, оптимізація 
часу та простору для виконання 
домашніх завдань, зміна вчитель-
сько-учнівської взаємодії з контр-
олю та покарання на фасилітацію 
та підтримку)
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5. Розробка та впровадження 
інтервенцій першої 
допомоги

 � Запроваджено програму нав-
чання першої допомоги у сфе-
рі психічного здоров’я для учите-
лів, соціальних педагогів та інших 
шкільних працівників, які взаємо-
діють з дітьми

 � Внесено відповідні зміни до по-
садових обов’язків (вказано мож-
ливість надавати першу допомогу 
в сфері психічного здоров’я за на-
явності компетенцій)

 � Налагоджено механізм взаємодії 
та скерування дітей за допомогою 
до шкільного психолога

 � Підвищено кваліфікацію шкільно-
го психолога (психологів) у дока-
зових структурованих інтервенціях 
низької інтенсивності

7. Аналіз ефективності 
впроваджених інтервенцій

 � Розроблено перелік індикаторів 
психічного здоров’я учнів та пра-
цівників школи, а також методики 
для їх вимірювання

 � Створено план проведення моніто-
рингу та оцінки

 � Проведено моніторинг та оцінку, 
та підготовлено звіт із аналізом  
даних

6. Розробка та впровадження 
інтервенцій скерування 
до вузьких фахівців

 � Проаналізовано наявні у грома-
ді спеціалізовані послуги із психіч-
ного здоров’я у громаді, створено 
карту (список) послуг та їхніх на-
давачів

 � Налагоджено комунікацію із міс-
цевими ІРЦ та іншими надава-
чами послуг із психічного здо-
ров’я для дітей та дорослих

 � Створено алгоритм скеруван-
ня за спеціалізованою допомо-
гою до місцевих надавачів послуг 
із психічного здоров’я, а також по-
дальшого супроводу скерованих

8. Планування наступного 
року

 � Підбито підсумки впровадження 
Концепції на основі даних моніто-
рингу та оцінки, а також інших да-
них

 � Виявлено досягнення, а також 
зони для удосконалення у частині 
програм, які були реалізовані

 � Створено План роботи для на-
ступного навчального року, із роз-
ширенням інтервенцій, цільових 
аудиторій, додаванням нових про-
грам



КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ, ЧУТЛИВОЇ ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

списоК джерел 39

Список джерел
Brunwasser, S. M., Gillham, J. E., & Kim, E. S. 
(2009). A meta-analytic review of the Penn 
Resiliency Program’s effect on depressive 
symptoms. Journal of consulting and clinical 
psychology, 77(6), 1042.

Clarke, A. M., Bunting, B., & Barry, M. M. 
(2014). Evaluating the implementation 
of a school-based emotional well-being 
programme: a cluster randomized controlled 
trial of Zippy’s Friends for children in 
disadvantaged primary schools. Health 
education research, 29(5), 786-798.

Department of Health (2015). Future in Mind: 
Promoting, protecting and improving our 
children and young people’s mental health and 
wellbeing. London: Department of Health.

Department of Health, New South Wales 
(2010). Children of Parents with a Mental 
Illness Framework for Mental Health Services. 
Australia.

Domitrovich, C. E., Cortes, R. C., & Greenberg, 
M. T. (2007). Improving young children’s social 
and emotional competence: A randomized 
trial of the preschool “PATHS” curriculum. The 
Journal of primary prevention, 28(2), 67-91.

Fenwick-Smith, A., Dahlberg, E. E., & 
Thompson, S. C. (2018). Systematic review 
of resilience-enhancing, universal, primary 
school-based mental health promotion 
programs. BMC psychology, 6(1), 1-17.

Implemental (2022). Психічне здоров’я у шко-
лах: Інформаційно-довідковий звіт та основні 
напрямки діяльності. Implemental.

Keyes, C. L. (2014). Mental health as a complete 
state: How the salutogenic perspective 
completes the picture. Bridging occupational, 
organizational and public health, 179-192.

Kress, J. S., & Elias, M. J. (2006). School-Based 
Social and Emotional Learning Programs.

Layard, R., & Hagell, A. (2015). Healthy young 
minds: Transforming the mental health of 
children. World happiness report, 106-131.

Neil, A. L., & Christensen, H. (2009). Efficacy 
and effectiveness of school-based prevention 
and early intervention programs for anxiety. 
Clinical psychology review, 29(3), 208-215.

Olweus, D., Solberg, M. E., & Breivik, K. 
(2020). Long-term school-level effects 
of the Olweus Bullying Prevention 
Program (OBPP). Scandinavian journal 
of psychology, 61(1), 108-116.

Outline for a Study Group on World Health 
and the Survival of the Human Race. Material 
drawn from articles and speeches by Brock 
Chisholm Geneva: World Health Organization; 
1954

Sartorius, N. (2015). Mental health 
needs, 2015: Changes of concepts and 
consequences. Psychiatry and Clinical 
Neurosciences, 69(9), 509-511.

Simões, C., Caravita, S., & Cefai, C. (2021). A 
Systemic, Whole-School Approach to Mental 
Health and Well-Being in Schools in the EU. 
Analytical Report. European Union.

Slee, P. T., Lawson, M. J., Russell, A., Askell-
Williams, H., Dix, K. L., Owens, L., ... & 
Spears, B. (2009). KidsMatter evaluation final 
report. Adelaide, South Australia: Centre for 
Analysis of Educational Futures, Flinders 
University of South Australia.

Stallard, P., Skryabina, E., Taylor, G., Phillips, R., 
Daniels, H., Anderson, R., & Simpson, N. (2014). 
Classroom-based cognitive behaviour therapy 
(FRIENDS): a cluster randomised controlled 
trial to Prevent Anxiety in Children through 
Education in Schools (PACES). The Lancet 
Psychiatry, 1(3), 185-192.

Tennant, R., Goens, C., Barlow, J., Day, C., & 
Stewart-Brown, S. (2007). A systematic review 
of reviews of interventions to promote mental 
health and prevent mental health problems in 
children and young people. Journal of Public 
Mental Health.

UNICEF. (2021). On my mind: Promoting, 
protecting and caring for children’s mental 
health.



КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ, ЧУТЛИВОЇ ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

списоК джерел 40

Weare, K. (2013). Promoting mental, emotional 
and social health: A whole school approach. 
Routledge.

Weare, K. (2015). What works in promoting 
social and emotional well-being and responding 
to mental health problems in schools. London: 
National Children’s Bureau, 1-15.

Webster-Stratton C, Reid MJ and Stoolmiller 
M (2008) Preventing conduct problems and 
improving school readiness: Evaluation for the 
incredible Years teacher and child training 
programs in high-risk schools. Clinical Child 
Psychology and Psychiatry, 49, 471-488

Werner-Seidler, A., Perry, Y., Calear, A. L., 
Newby, J. M., & Christensen, H. (2017). School-
based depression and anxiety prevention 
programs for young people: A systematic 
review and meta-analysis. Clinical psychology 
review, 51, 30-47.

White, C., Lea, J., Gibb, J., & Street, C. (2017). 
Supporting Mental Health in Schools and 
Colleges. Department for Education.

World Health Organization. (2002). Prevention 
and promotion in mental health. World Health 
Organization.

World Health Organization. (2004). Promoting 
mental health: Concepts, emerging evidence, 
practice: Summary report. World Health 
Organization.

World Health Organization. (2021). Mental 
health in schools: a manual.



КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ, ЧУТЛИВОЇ ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

списоК програм та проеКтіВ з підтримКи психічного здороВ’я 41

Список програм та проектів  
з підтримки психічного здоров’я
Сполучені Штати Америки

Wisconsin’s Mental Health —  
Trauma Sensitive Schools  
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/trauma

Wisconsin School Mental Health Framework 
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/
framework

Additional materials for Trauma-Informed/
Trauma-Sensitive Schools 
https://educateiowa.gov/pk-12/learner-
supports/mental-health/trauma-
informedtrauma-sensitive-schools

The Trauma and Learning Policy  
Initiative’s (TLPI)  
https://traumasensitiveschools.org/about-tlpi/

Families and Schools Together (FAST)  
https://www.familiesandschools.org/

Zippy’s Friends  
https://pg.casel.org/zippys-friends/ 

Promoting Alternative Thinking  
Strategies (PATH)  
https://nationalgangcenter.ojp.gov/spt/
Programs/104

The Penn Resilience Program (PRP)  
https://ppc.sas.upenn.edu/services/penn-
resilience-training

Olweus AntiBullying Programme  
https://www.violencepreventionworks.org/
public/olweus_bullying_prevention_program.
page

Incredible Years  
https://incredibleyears.com/

Сполучене Королівство  
Великої Британії  
та Північної Ірландії

Learning for Educators Trauma Informed 
Schools https://www.traumainformedschools.
co.uk

Mentally healthy Schools https://www.
mentallyhealthyschools.org.uk/whole-school-
approach/

Promoting children and young people’s 
mental health and wellbeing https://www.gov.
uk/guidance/mental-health-and-wellbeing-
support-in-schools-and-colleges#support-
available-locally

Trauma Informed UK Schools https://www.
traumainformedschools.co.uk/evidence-base

Mentally healthy Schools https://
mentallyhealthyschools.org.uk/about/
understanding-the-evidence/

Promoting and supporting mental health and 
wellbeing in schools and colleges https://www.
gov.uk/government/organisations/department-
for-education

KidsMatter https://www.kidsmatter.org.uk/

Європа

Schools for the health of Europe https 
mentalhealthandwellbeing.eu/mental-health-
and-schools/

https://www.schoolsforhealth.org/?fbclid=IwAR
1SSJQgaE0bC8SO3WgiqEZMod2nfWF8elzoGQaJ
Dn8m_oXKFNl1CiK5kas

Erasmus+ Project «Mind Matters» https://
mindmatters.erasmusmobility.eu

Mind Matters https://www.mindmatters.ch/

https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/trauma
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/framework
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Канада

School Mental Health Ontario https://smho-
smso.ca

Mental Health and High School Curriculum 
Guide https://mentalhealthliteracy.org/
product/mental-health-high-school-
curriculum/

Mental health literacy https://
mentalhealthliteracy.org

Mental Health Literacy for Educators https://
www.teachmentalhealth.org

Австралія

South Australian Mental Health Strategic Plan 
2017–2022 https://samentalhealthcommission.
com.au/wp-content/uploads/SA-Mental-
Health-Strategic-Plan-2017–2022.pdf

Be You National mental health in education 
initiative https://beyou.edu.au

FRIENDS https://friendsresilience.org/about

https://smho-smso.ca
https://smho-smso.ca
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
https://mentalhealthliteracy.org/product/mental-health-high-school-curriculum/
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Список ресурсів українською мовою  
з підтримки психічного 
здоров’я у школах
Психічне здоров’я у школах: Інформацій-
но-довідковий звіт та основні напрямки ді-
яльності https://www.mh4u.in.ua/wp-content/
uploads/2022/04/mental_health_in_schools__
ua_190422.pdf

Програма 7П задля психічного здоров’я ді-
тей та молоді https://www.mh4u.in.ua/wp-
content/uploads/2020/07/7p_broshura_2020.pdf

Психічний шлях / Mental Track https://apps.
apple.com/il/app/mental-trek/id1541344916

https://play.google.com/store/apps/
details?id=net.Twigames.MentalTrek&hl=uk&gl
=US&fbclid=IwAR2NNuTB7bLPLFyJl4BfbHvRFj6
xJhGQemE0nYqbHFeNXnf_No9Ig4ZMaOs

https://www.mh4u.in.ua/wp-content/
uploads/2022/06/posibnyk-2022-final.
pdf?fbclid=IwAR1ZOgnCfWxhq_n-oBhppjNJf1rJ
T5rn1s96rMhlFJxDUp6Mxk-fOfdkyFQ

Гайд з мови психічного здоров’я  
https://media.mh4u.in.ua/

YouTube канал проекту MH4U https://www.
youtube.com/channel/UCDmKQncIXUhgIDgj-
y0EC2w/videos

mhGAP https://apps.who.int/iris/
handle/10665/334239

Універсальний тренінг з психічно-
го здоров’я https://www.mh4u.in.ua/
hochu-dopomogty-blyzkym/persha-
dopomoga-lyudyam-shho-mayut-skladnoshhi-
z-psyhichnym-zdorovyam-5-prostyh-krokiv-
yaki-mozhut-zminyty-yakist-zhyttya/

Діти і війна https://www.mh4u.in.ua/ya-
fahivecz-iz-psyhichnogo-zdorovya/metodyka-
dity-i-vijna-navchannya-tehnik-zczilennya/

Підтримка учні, що зазнали травми http://
ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_
text_3.pdf

Важливі навички в періоди стресу https://
apps.who.int/iris/handle/10665/339150

Перша психологічна допомога для молоді 
www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2022/05/
handbook-pfa-for-young-peers_ua_
final-10-05-2022.pdf

Шкільний курс з психічного здоров’я у стар-
шій школі https://mentalhealthliteracy.
org/product/mental-health-high-school-
curriculum/

Живи життя / Live life https://www.mh4u.
in.ua/wp-content/uploads/2021/11/live-life_
ua_130021.pdf

Тренінг навичок піклування для батьків дітей 
із затримками та розладами розвитку (поси-
лання на український переклад буде доступ-
не в наступній версії Концепції)
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Розгортка піраміди психічного 
здоров’я у школі
1/5

Психотерапія,  
медикаментозна  

допомога  
(скерування)

Індивідуальні та групові  
програми супроводу, підтримки  

та першої допомоги у сфері  
психічного здоров'я

 Протибулінгові програми, програми розвитку 
конструктивної поведінки та комунікаційних навичок, 
програми розвитку психологічної відновлюваності та 

стресостійкості, розбудова фізичних просторів, побудова 
навчального процесу та створення загальної атмосфери 

сприятливої для психічного здоров’я і добробуту

Програми популяризації психічного здоров’я  
та добробуту, антистигматизаційні програми

грань №1
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Розгортка піраміди психічного 
здоров’я у школі

2/5

Психологи

Психологи, соціальні 
педагоги, вчителі

Адміністрація шкіл, психологи, 
вчителі, соціальні педагоги, 

психологи

Адміністрація шкіл, шкільний персонал, психологи, 
вчителі, соціальні педагоги, школярі, батьки

грань №2
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Особи  
з психічними  

розладами

Особи, що мають 
складнощі, пов’язані 

з психічним здоров’ям

Особи, що мають ризики  
для психічного здоров’я

Особи (школярі та шкільні працівники),  
які не мають складнощів з психічним здоров'ям

грань №3
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Скерування  
за спеціалізованою  

допомогою

Підтримка у сфері  
психічного здоров’я

Превенція психічних 
розладів

Промоція психічного 
здоров’я

грань №4

Розгортка піраміди психічного 
здоров’я у школі
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шкільні політики в сфері 
психічного здоров’я 

можуть бути представлені в окремому 
документі, а також віддзеркалені 

в шкільному Статуті, планах роботи 
на навчальний рік, посадових  

обов’язках тощо

Концепція Школи,  
чутливої до психічного здоров’я

Розгорнута піраміда  
психічного здоров’я у школі
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Цей посібник створено на у співпраці із Мініс-
терством освіти і науки України, на замовлення 
проєкту Психічне здоров’я для України (MH4U), 
який працює за підтримки Швейцарії, що нада-
ється через Швейцарську агенцію розвитку та 
співробітництва, та впроваджується за сприян-
ня Міністерства охорони здоров’я України

Для отримання інформації  
просимо звертатися: 

Психічне здоров’я  
для України (MH4U) 

вулиця Іларіона Свєнціцького, 17,  
Львів, Львівська область,  
79000 кімната 044  
heiko.koenigstein@mh4u.in.ua  
www.mh4u.in.ua  
www.edu.mh4u.in.ua 

Дизайн та верстка Андрій Шпирка
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