
 
 
 
 
     

 
Шановні колеги! 

 
Центр здоров’я і розвитку «Коло сім’ї» у співпраці з україно-швейцарським проектом 
«Психічне здоров’я для України», який реалізується за підтримки Швейцарії та 
Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації, управління освіти Львівської міської ради запрошує всіх освітян 
- вчителів молодшої, середньої і старшої школи, вихователів, шкільних та дошкільних 
психологів, фахівців ІРЦ – на цикл навчальних вебінарів: 
 
 

Тематика вебінару Дата проведення вебінару Цільова аудиторія 

«Сучасні стандарти 
інклюзивного супроводу 
дітей з особливими 
освітніми потребами» 
(вебінар складається з двох 
частин) 

20.01.2021, 
29.01.2021 

 
17:00-20:00 год. 

Вчителі молодшої, 
середньої і старшої школи, 

вихователі, шкільні та 
дошкільні психологи,  

фахівці ІРЦ 

«АВА-терапія: модель 
застосування 
поведінкового керівництва 
у роботі з дітьми з 
розладами розвитку» 
(вебінар складається з двох 
частин) 

25.01.2021, 
27.01.2021 

 
17:00-20:00 год. 

Вчителі молодшої, 
середньої і старшої школи, 

вихователі, шкільні та 
дошкільні психологи,  

фахівці ІРЦ 

«Нейророзвиткові розлади: 
сучасна модель допомоги 
дітям в освітньому 
просторі»  
(вебінар складається з двох 
частин) 

14.04.2021, 
 05.05.2021 

 
17:00-18:30 год. 

Вчителі молодшої школи, 
вихователі, шкільні та 
дошкільні психологи,  

фахівці ІРЦ 

«Поширені тривожні 
розлади у дитячому віці: 
сучасна модель допомоги 
дітям в освітньому 
просторі»  
(вебінар складається з двох 
частин) 

20.05.2021 
02.06.2021 

 
17:00-18:30 год. 

Вчителі молодшої школи, 
вихователі, шкільні та 
дошкільні психологи 

«Депресія та менеджмент 
суїцидальності у 
підлітковому віці: сучасна 

16.06.2021 
 

17:00-18:30 год. 

Вчителі середньої і старшої 
школи, шкільні психологи 

 
 
 

м. Львів, вул. Ярославенка, 21 
тел. 098-559-65-21 

kolo.simji@gmail.com
  www.k-s.org.ua 

 
Професійна турбота про психологічний розвиток та здоров’я усіх членів родини 
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модель допомоги дітям в 
освітньому просторі»  
«Поведінкові розлади та 
розлад з дефіцитом уваги 
та гіперактивністю у 
підлітковому віці: модель 
допомоги в освітньому 
просторі» 

26.01.2021 
 

17:00-18:30 год. 

Вчителі середньої і старшої 
школи, шкільні психологи, 

фахівці ІРЦ 

«Поширені тривожні 
розлади у підлітковому 
віці: сучасна модель 
допомоги в освітньому 
просторі»  
(вебінар складається з 
трьох частин) 

22.02.2021, 
30.03.2021, 
26.04.2021 

 
17:00-18:30 год. 

Вчителі середньої і старшої 
школи, шкільні психологи 

«Розлад харчової 
поведінки у підлітковому 
віці: модель допомоги в 
освітньому просторі» 

31.05.2021 
 

17:00-18:30 год. 

Вчителі середньої і старшої 
школи, шкільні психологи 

 
 
Після проходження циклу вебінарів учасники отримають електронну версію іменного 
сертифікату, який можна буде використати як години продовження професійного 
розвитку для фахівців. 
 
Зареєструватись можна за лінком: https://forms.gle/mCfjvPTEFoigFPdq5 
 
 
Переглянути відеозапис будь-якої частини вебінарів можна за цим лінком: 
https://www.youtube.com/channel/UCv4DEnt0e5i9Q62rFzUAibA. 
 
Отримати роздаткові матеріали та сертифікат участі можна буде ось за цим лінком 
https://k-s.org.ua/online-specialists/ , зайшовши у рубрики «Сучасні стандарти 
інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» (укінці лютого 2021 
р.), «АВА-терапія: модель застосування поведінкового керівництва у роботі з дітьми з 
розладами розвитку» (укінці лютого 2021 р.). Інші вебінари можна буде знайти у рубриці 
«Роль освітян у системі турботи про психічне здоров’я дітей та молоді» (у середині 
червня 2021 р.) 
 
Запрошуємо ознайомитись із інформаційними матеріалами: https://k-s.org.ua/partners-
mh4u/, а також https://k-s.org.ua/online-specialists/.  
 
З повагою, 
координатор дитячого напрямку 
проекту «Психічне здоров’я для України», 
кандидат психологічних наук, 
Мар’яна Єсип  
 
 
29.12.2020 
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