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Директорам/завідувачам обласних,
Київського міського навчально- 
методичних центрів/кабінетів
психологічної служби

Шановні колеги!
Інформуємо Вас про те, що медико-соціальна дослідницька програма 

«Українське лонгітюдне дослідження/Ukrainian Longitudinal Study» (надалі -  ULS) 
реалізується дослідницьким консорціумом до якого входять: Інститут психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України, Український науково-методичний центр 
практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Харківський національний 
університет внутрішніх справ; Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України», Школа соціальної роботи Університету Вейна та Центр 
залежностей Мічиганського університету (США) (інформація додається).

Метою програми є моніторинг впливу різних факторів на здоров’я українських 
дітей протягом життя з особливим фокусом на ризикованій поведінці щодо власного 
здоров’я.

Просимо Вас сприяти участі працівників психологічної служби закладів 
загальної середньої освіти шляхом їх широко інформування у термін до 1 квітня 2021 
року.

Практичні психологи та соціальні педагоги, які зголосились взяти участь в 
Українському лонгітюдному дослідженні, мають зареєструватись та заповнити 
google-форму (покликання надано у додатку).

За детальною інформацією щодо участі у медико-соціальній дослідницькій 
програмі «Українське лонгітюдне дослідження» необхідно звертатись до технічного 
керівника дослідження -  Сердюка Олексія Олександровича; тел.+З80503271771, е- 
mail: serdyuk.alexey@gmail.com.

Додаток: згадане на 2 арк.

З повагою, w / ---------
директор Центру ТІ& -'-----— В.Г. Панок

Лунченко Н.В.
252-70-11
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mailto:serdyuk.alexey@gmail.com


Додаток до листа 
УНМЦ практичної психології і соціальної роботи 

№ 28 від 16 березня 2021 року

Інформація про Українське лонгітюдне дослідження

Українське лонгітюдне дослідження/Ukrainian Longitudinal Study 
(надалі -  ULS) -  це моніторинг впливу різних факторів на здоров’я 
українських дітей протягом життя з особливим фокусом на ризикованій 
поведінці щодо власного здоров’я (насамперед факторах ризику залежної 
поведінки). Проект здійснюється з 2018 року і є продовженням україно- 
американського проекту з розвитку інфраструктури досліджень залежної 
поведінки Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder 
Research in Ukraine.

У основі інструментарію ULS лежать найбільш цитовані у світовій 
науці багатовимірні методики аналізу поведінки дитини. Дослідники задають 
одні й ті ж запитання дитині та її батькам, що дозволяє порівняти їх відповіді 
і побудувати об’єктивну картину того, що відбувається в родині та зі 
здоров’ям дитини. Також використано діагностичні та скринінгові 
інструменти щодо вивчення сімейної ситуації, проявів булінгу, залежної та 
суїцидальної поведінки, психічного та фізичного здоров’я тощо.

ULS реалізується дослідницьким консорціумом, до якого входять: 
Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних 
наук України, Український науково-методичний центр практичної психології 
і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України; 
Харківський національний університет внутрішніх справ, Державна установа 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії 
медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології Національної академії медичних наук України»; Школа 
соціальної роботи Університету Вейна та Центр залежностей Мічиганського 
університету (США).

Методичний комплекс з описом діагностичних методик та зразками 
супутніх документів можливо завантажити за покликанням: 
https://doi.Org/10.13140/RG.2.2.33825.35683. Для цього необхідно скопіювати 
адресу та вставити в адресний рядок браузера.

Дослідження з 2019 року проводиться у закладах загальної середньої 
освіти Харківської області, методологія та інструментарій пройшли 
апробацію. З 2020року дослідження реалізується у форматі веб-опитування, 
що дозволило підвищити точність і повноту отриманих даних та охопити 
велику кількість закладів освіти. У 2020 році у дослідженні взяли участь 
більше 2-х тисяч учнів 6-7 класів та їх батьків.

Інструментарій Українського лонгітюдного дослідження 
рекомендований до застосування у практичній роботі працівників закладів 
освіти, психологів, медиків та соціологів засіданням Вченої ради Інституту 
психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук

https://doi.Org/10.13140/RG.2.2.33825.35683


України (протокол №8 від 27 червня 2019 р.) (додаток 5 Методичних 
рекомендацій https://doi.org/10.13 140/RG.2.2.33 825.35683).

Одиницею спостереження у дослідженні є родина. Інтерв’юери 
опитують дітей починаючи з 6-7 класу та їх батьків.

Інтерв’юером може бути практичний психолог та соціальний педагог 
ЗЗСО, який ознайомився з методичними рекомендаціями, інструкцією. 
Лонгітюдний формат передбачає повторне щорічне опитування тих самих 
учнів (та їх батьків) протягом усього терміну їх навчання у ЗЗСО та, 
наскільки це буде можливо, у їх подальшому житті. Кожного наступного 
року передбачається повторне опитування під час якого потрібно буде ввести 
присвоєний раніше 14-значний номер учасника. Завдяки цьому буде можливо 
співвіднести відповіді однієї і тієї ж людини у часі.

Дослідницям/дослідникам, які погодились взяти участь у цьому 
проекті, за бажанням, буде запропоновано пройти навчання та отримати 
сертифікати від Університету Вейна та Центру залежностей Мічиганського 
університету (США) щодо діагностики залежної поведінки, а також буде 
надано можливість пройти програму індивідуального стажування у США 
тривалість до 6 місяців. Ознайомитись з навчальними курсами можливо за 
покликанням https://study.intellectfouiid.org/ (відкритий гостьовий доступ до 
курсів, реєстрація тільки для учасників дослідження).

Практичні психологи та соціальні педагоги, які планують брати участь 
в Українському лонгітюдному дослідженні, мають зареєструватись та 
заповнити google-форму за покликанням
https:// docs, goo gle. com/forms/d/е/1F AIpQLS fb WtdZzZ 1 MAKmJ Ak6LhinhkO- 
WXgpbrPf9NkwdfU3XTsYxYA/viewform?usp=sf link у термін до 1 квітня 
2021 року. На вказані у реєстраційних формах електронні адреси буде 
надіслано покликання на zoom-конференцію (дата та час буде повідомлена у 
окремому листі). Під час наради буде надано детальну інструкцію щодо 
процедури участі в Українському лонгітюдному дослідженні.

За детальною інформацією щодо участі у медико-соціальній 
дослідницькій програмі «Українське лонгітюдне дослідження» необхідно 
звертатись до технічного керівника дослідження -  Сердюка Олексія 
Олександровича; тел.+З80503271771, e-mail: serdyuk.alexey@gmail.com.

З організаційних питань звертайтесь до УНМЦ практичної психології і 
соціальної роботи на e-mail: ucan@ukr.net (Лунченко Надія).

Директор Центру В.Г. Панок

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33
https://study.intellectfouiid.org/
mailto:serdyuk.alexey@gmail.com
mailto:ucan@ukr.net

