
ПІЛОТУВАННЯ ПРОГРАМ 
ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

З турботою про себе й кожного

Проєкт виконується 
Міжнародною організацією праці

Проєкт фінансується
Європейським союзом

22 грудня 2022  ЗУСТРІЧ 3

pratsia.in.ua ilo.org/shd4Ukraine

Проєкт
НА ШЛЯХУ ДО БЕЗПЕЧНОЇ, ЗДОРОВОЇ ТА ЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ



Підготовчий етап:
дорожня карта

02

03

04

Аналіз ситуації

Програма заходів

Письмова політика

Моніторинг і оцінка

01



Завдання нашої зустрічі
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висновки і пропозиції

Презентація проєктів розроблених 
політик і програм заходів 

Команда ППД на робочому місці

Моніторинг і оцінка Програми

роль в рамках Програми ПСП 

значення, методи, інструменти



крутити

Я впроваджую 
Програму ПСП, 
тому що…

Море чи 
гори?

Я люблю…

Риба чи 
м’ясо?

Я впроваджую Програму 
ПСП тому що…

Мене надихає…

Моє хобі…

Факт про мене це…

Факт про 
мене це…

Я радію, коли…
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Джерело: Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни: 
оперативна дорожня карта. Документ не є фінальною версією. Можна вносити пропозиції.
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Презентація підприємствами проєктів політик і 
програм психосоціальної підтримки 

Чому прийняття письмової політики і 
програми заходів ПСП має значення?

Які програмні заходи ви обрали для 
впровадження в 2023 році і які 

ресурси потрібні? 

Які висновки і пропозиції за 
результатами цієї роботи?

Які труднощі ви бачите на шляху 
впровадження цих заходів? 



Показник підтримки на робочому місці в період кризи КОВІД-19 і після  
( 5400 працівників з різних галузей, Австралія, Німеччина, Великобританія, США )

71% -
2019 рік

25% -
2021 рік

Джерело: Fourth Annual Workforce Attitudes Toward Mental Health. Headspace Health. 2022



Зміст програми ПСП 
(профілактика/захист/відновлення: індивідуальні ресурси, лідерство, організаційні зміни )

Як керівники можуть допомогти
в адаптації після травми?
(комунікація, розумне
пристосування, політика)

Як я можу підтримати
колегу/пацієнта/клієнта/близьку
людину? (тренінг з ППД)

Як я можу підтримати себе?
(інформаційно-навчальні
заходи, групи самодопомоги,
тощо)

Які ресурси пропонує
підприємство для підтримки
ментального добробуту
працівників? (організаційні
зміни, заходи, пільги тощо)

Як заохотити працівників
турбуватися про власне
ментальне здоров’я і своєчасно
користуватися послугами
психолога?(принципи, методи
та інструменти комунікації)

Які гарантії конфіденційності і
нестигматизації? (письмова
політика, позитивна культура,
психологічна безпека)



✓ Організаційні зміни. Наприклад, з 12:00 до 14:00 по середах – час турботи про себе
– співробітники можуть зайнятися спортом або почитати або провести «рандомну
каву» тощо.

✓ Мотивуючі відеоролики. Наприклад, у відеороликах деякі співробітники відкрито
поділилися власними історіями про те, які проблеми з психічним здоров’ям вони
мали і що їм допомогло. Відео містить промову гендиректора, спрямовану на
зниження стигми і значення раннього звернення по допомогу.

✓ Систематичні інформаційно-навчальні заходи з теми підтримки ментального і
фізичного здоров’я.

✓ Команда першої психологічної допомоги – доказова практика формування
психологічно стійких та безпечних робочих місць.

✓ Періодичний моніторинг психологічного добробуту працівників –
демонстрація підтримки та можливість покращувати заходи втручання

Приклади хороших практик



Увага! Питання 

Яке ваше бачення щодо шляхів впровадження такого 
ресурсу як перша психологічна допомога (ППД) на 

рівні підприємства?



✓ Чому важливо сформувати на підприємстві психологічну
безпеку і як це зробити?

✓ Як «зловити» працівника до того, як він «впаде», тобто
мова про розпізнавання ранніх ознак і раннє втручання?

✓ Як допомогти працівнику ефективно і швидко
адаптуватися на роботі після перенесеної травми?

Приклад запровадження ППД
Аеропорт Хітроу, Лондон 

Крок 1. Навчання лінійних керівників

Крок 2. Інструкції для керівників щодо
комунікацій

Крок 3. Навчання від «рівного до рівного»

Результат ефективності: на 80% знизився показник
відсутності на роботі у зв’язку зі стресом.



Шляхи впровадження першої психологічної допомоги на робочому місці

✓ Розроблення положення про ППД в рамках програми психосоціальної 
підтримки на робочому місці, де зазначити:

▪ що означає ППД, яка її мета і переваги 

▪ на кого поширюється дія цього положення (лише на всіх працівників чи 
також на стажерів, пацієнтів/клієнтів/учнів, підрядників) 

▪ які обов’язки і принципи особи/команди, яка надає ППД 

▪ які зобов’язання роботодавця в рамках цього положення 

▪ що очікується від працівників в рамках цього положення 

▪ які контакти для скарг, відгуків і пропозицій.

✓ Навчання з ППД (кого навчати, скільки осіб, хто координатор, яка 
програма навчання)

✓ Підтримка команди ППД (фінансова або інші стимули, супервізійна, 
психологічна, комунікаційний канал)

✓ Моніторинг ППД на робочому місці (мета, методи та інструменти, хто 
координатор)



Увага! Питання 

Як ви думаєте які зобов’язання і принципи 
особи/команди, яка надає ППД ми можемо прописати 

в такому положенні?



1) Роль надавача ППД є добровільною і виконується одночасно
зі своїми професійними обов’язками.

2) Надавач ППД не є психологом чи психіатром і не замінює їх.
3) Роль надавача ППД полягає в розпізнаванні ранніх ознак

психічних проблем, оцінці ризику суїциду, вислуховуванні,
пропонуванні професійної допомоги та/або стратегій
психологічної самодопомоги.

4) Надавач ППД зобов’язаний дотримуватися принципу
конфіденційності та неупередженого ставлення.

5) Надавачем ППД може бути будь-який працівник, який
пройшов навчання і в рамках своїх професійних обов’язків
може виділити час для надання ППД.

6) Надавач ППД перш ніж надавати ППД має знаходитися в
задовільному психічному і фізичному стані, в іншому
випадку переадресувати людину до іншого надавача ППД
на підприємстві.

7) Надавач ППД зобов’язаний брати участь в навчальних
заходах щодо підвищення рівня знань і навичок з надання
ППД і психологічного самовідновлення.

Зобов’язання особи/команди, яка надає ППД (зразок)



Приклад хорошої практики

Програма, що привертає увагу «Як ти?» (R U OK? ), Австралія 



Увага! Питання 

Навіщо потрібен моніторинг і оцінка 
Програми ПСП на робочому місці?



✓ Моніторинг і оцінка ПРОГРАМИ
ПСП – це надійність та сталість
вашої стратегії і ключ для
постійного вдосконалення!

Джерело: Heads Up, Австралія, 
https://www.headsup.org.au/docs/default-
source/resources/393615_1117_bl1833_ac
c-2.pdf

Прихильність 
керівництва, 

участь 
працівників, 
комунікація

Підтримка 
лідерів

Аналіз потреб

Програма 
заходів

Моніторинг, 
перегляд, 

вдосконалення



Check List

план заходів Програми 
реалізується? 

працівники відчувають 
підтримку на робочому місці?

стратегія ПСП нашого 
підприємства ефективна?

Контрольні питання, що допоможуть визначити цілі 
та методи МіО в рамках Програми ПСП

Як ми дізнаємося, що: 



Критерії ефективності Програми ПСП (зразок)

1

2

Чи задоволені працівники заходами, 
ресурсами в рамках програми ПСП? 

(кількісні та якісні показники)

Чи знизився загальний рівень стресу та 
кількість відгулів/лікарняних/травмувань? 

(порівняльні показники на вході і виході)

3 Чи підвищився рівень підтримки з боку 
керівництва і колег?

(порівняльні показники на вході і виході) 



Розумні цілі вимірювання Програми

S. M. A. R. T.

Specific
Конкретна

Measurable
Вимірювана

Attainable
Досяжна

Relevant
Актуальна

Time Based
Обмежена 

часом

Який очікуваний 
результат?

Чи досяжний цей 
результат?

Який показник 
покаже цей 
результат?

Чи відповідає 
результат 
потребам?

Коли очікується цей 
результат?

Д/З: проаналізувати свій 
план заходів відповідно 

до цієї моделі



Увага! Питання 

Які методи та інструменти ми можемо 
використати для оцінювання показників 

програмних заходів ?



Методи та інструменти МіО

Опитування1

2

3

Інтерв'ю

Фокус-групи

Організаційні дані3



Зразок опитування щодо сприйняття 
працівниками ресурсів і заходів в рамках 

програми психосоціальної підтримки



Кроки МіО в рамках Програми ПСП

Цілі і завдання 
відповідно до 

стратегії 
втручання

Індикатори процесу 
та індикатори 

результату
(показники для 
вимірювання)

Методи збору 
даних 

(джерело даних, 
інструменти, 

частота)

Поширення 
результатів

Ролі та 
відповідальність 

в рамках МіО
(менеджер даних)

01 02 03 04 05 



Важливі не лише ідеї, а їх реалізація! 



Домашнє завдання до 13 січня

1

2

3

4

Погодити план програмних заходів 
(Програму ПСП)

Представити Програму працівникам

Погодити кандидатів в команду ППД

Розробити систему моніторингу і оцінки 
Програми і підготувати презентацію до 

наступної онлайн зустрічі



Ваші питання і пропозиції?
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